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คู่มือการด าเนนิงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบตัิงานหรือการใหบ้ริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน   

ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ  ได้จัดท ำขึ้นเพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนด้ำนรับเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์ ผ่ำนศูนยร์ับเรื่องร้องเรียนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธ ิในเรื่องร้องเรียนการปฏิบตังิานหรือการ
ใหบ้ริการของเจ้าหน้าที ่ ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.
2546  ได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติรำชกำรมุ่งให้เกิดประโยชนส์ุขแก่ประชำชนโดยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง  
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน ให้เกิดควำมผำสุกและควำมเป็นอยู่ที่ดีของประชำชนเกิดผลสมัฤทธิ์
ต่องำนบริกำรมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในกำรให้บริกำร  ไมม่ีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเกินควำมจ ำเป็น  
มีกำรปรับปรุงภำรกิจให้ทันต่อเหตุกำรณ์  ประชำชนได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรตอบสนอง
ควำมต้องกำรและมีกำรประเมินผลกำรใหบ้ริกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ ทั้งนี้กำรจัดกำรข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติให้มี
ควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ  เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร  จ ำเป็นต้องมี
ขั้นตอน  กระบวนกำรและแนวทำงในกำรปฎิบัติงำนที่ชัดเจนและเป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
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คู่มือกำรปฏบิัติงำนรับเรือ่งร้องเรียน/ร้องทกุข์ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธ ิ
๑.  หลักกำรและเหตุผล 

  พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  ได้
ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติรำชกำร  มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน  โดยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง  เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนให้เกิดควำมผำสุกและควำมเป็นอยู่ที่ดีของประชำชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
งำนบริกำรที่มีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในกำรให้บริกำร  ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงำนเกินควำมจ ำเป็น  มี
กำรปรับปรุงภำรกิจให้ทันต่อสถำนกำรณ์  ประชำชนได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนอง
ควำมต้องกำร  และมีกำรประเมินผลกำรให้บริกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ      
  ประกอบกับโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ 2561 ให้จัดท ำคู่มือ
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรร้องเรียนร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง) ของส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 

2.วัตถุประสงค์ของการท าคู่มือ 
 1.เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ  ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนในกำรรับ
เรื่องรำวร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือขอควำมช่วยเหลือให้มีมำตรฐำนเดียวกัน 
 2.เพื่อให้กำรด ำเนินงำนจัดกำรข้อร้องเรียนของส ำนักงำนสำธำ รณสุขอ ำเภอบ้ำนธิมีขั้นตอน 
กระบวนกำรและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนเป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
 3.เพื่อสร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่มุ่งไปสู่กำรบริหำรคุณภำพทั่วทั้งองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 4.เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ ทรำบ
กระบวนกำร 
 5.เพื่อให้มั่นใจว่ำได้มีกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด  ระเบียบ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับกำรจัดกำรข้อร้องเรียน
ที่ก ำหนดไว้อย่ำงสม่ ำเสมอ และมีประสิทธิภำพ 

3. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 
  เพื่อให้กำรบริหำรระบบรำชกำรเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  ควบคู่กับกำร
พัฒนำบ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข  ตลอดจนด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน  ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ     ด้วยควำมรวดเร็วประสบผลส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม  อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบำะแสกำร
ทุจริต  หรือไม่ได้รับควำมเป็นธรรมจำกกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิจึงได้
จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ขึ้น ซึ่งในกรณีกำรร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล  จะมีกำรเก็บรักษำเรื่องรำวไว้เป็น
ควำมลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน  เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับควำมเดือดร้อนจำกกำร
ร้องเรียน 

4.ขอบเขต 
 1.กรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
  1.1.สอบถำมข้อมูลเบื้องต้นจำกผู้ขอรับบริกำรถึงควำมประสงคข์องกำรขอรับบรกิำร 
  1.2.ด ำเนินกำรบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริกำร  เพื่อเก็บไว้เป็นฐำนข้อมูลของผู้ขอรับบริกำร
จำกศูนย์บริกำร 

1 



  1.3.แยกประเภทงำนบริกำรตำมควำมประสงค์ของผู้ขอรับบริกำร เช่นปรึกษำระเบียบ     
ขออนุมัติ/ขออนุญำต  ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบำะแส หรือร้องเรียนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
  1.4.ด ำเนินกำรให้ค ำปรึกษำตำมประเภทงำนบริกำรเพื่อตอบสนองควำมประสงค์ของ
ผู้รับบริกำร 
  1.5.เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรเพื่อตอบสนองควำมประสงค์ของผู้รับบริกำร 

 กรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป  เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริกำรในเรื่องที่ผู้ขอรับบริกำร
ต้องกำรทรำบ  เมื่อให้ค ำปรึกษำเรียบร้อยแล้ว เรื่องที่ขอรับบริกำรถือว่ำยุต ิ
  - กรณีขออนุมัติ/ขออนุญำต  เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ  จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริกำรในเรื่องที่ผู้
ขอรับบริกำรต้องกำรทรำบ และด ำเนินกำรรับเรื่องดังกล่ำวไว้  สำธำรณสุขอ ำเภอจะเป็นผู้พิจำรณำส่งต่อให้
ผู้รับผิดชอบหรือโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรต่อไป ภำยใน 1 – 2 วัน 
  - กรณีข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบำะแส  เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิหรือ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริกำรในเรื่องที่ผูข้อรับบริกำรต้องกำรทรำบ  และเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบ จะด ำเนินกำรรับเรื่องดังกล่ำวไว้ และสำธำรณสุขอ ำเภอ เป็นผู้พิจำรณำส่งต่อให้กับเจ้ำหน้ำที่หรือ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลที่เกี่ยวข้อง ด ำเนินกำรภำยใน 1 – 2 วัน 
  -  กรณีขออนุมัติ/อนุญำต  ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบำะแสให้ผู้ขอรับบริกำรรอกำรติดต่อ
กลับหรือสำมำรถติดตำมเรื่องกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  หำกไม่ได้รับกำรติดต่อกลับ ภำยใน 15 วัน ให้ติดต่อ
กลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ โทรศัพท์ 053501702 

 2.กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
  2.1.สอบถำมข้อมูลเบื้องต้นจำกผู้ขอรับบริกำรถึงควำมประสงค์ของกำรขอรับบริกำร 
  2.2.ด ำเนินกำรบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริกำร  เพื่อเก็บไว้เป็นฐำนข้อมูลของผู้ขอรับบริกำร
จำกเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบ 
  2.3.แยกประเภทงำนร้องเรียน  เรื่องร้องเรียนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้กับผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอ  
เพื่อเสนอเรื่องตำมล ำดับขั้น พิจำรณำควำมเห็น 
  -  กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ/ผู้ช่วยสำธำรณสุข
อ ำเภอจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริกำรในเรื่องที่ผู้ขอรับบริกำรต้องกำรทรำบ  เมื่อให้ค ำปรึกษำเรียบร้อยแล้ว  
เรื่องที่ขอรับบริกำรถือว่ำยุต ิ
  -  กรณีขอร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้ผู้ขอรับบริกำร รอกำร
ติดต่อกลับหรือสำมำรถติดตำมเรื่องจำกผู้รับผิดชอบ  หำกไม่ได้รับกำรติดต่อกลับภำยใน 15 วัน  ให้ติดต่อ
กลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ โทรศัพท์ 053501702 

5.  สถำนที่ตั้ง 
  ตั้งอยู่  ณ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ  เลขที่ 254 หมู่ที่ 6 ต ำบลบ้ำนธิ อ ำเภอบ้ำนธิ 
จังหวัดล ำพูน 

6.  หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
  เป็นศูนย์กลำงในกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  และให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร  ให้ค ำปรึกษำ  
รับเรื่องปัญหำควำมต้องกำรและข้อเสนอแนะของข้ำรำชกำรและประชำชน 

7.  ค าจ ากัดความ 
 1.ผู้รับบริการ หมำยถึง  ผู้ที่มำรับบริกำรจำกส่วนรำชกำรและประชำชนทั่วไป   
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ประกอบด้วย 
-  หน่วยงำนของรัฐ ได้แก่กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ และให้หมำยรวมถึงองค์กรอิสระ  องค์กรมหำชน หน่วยงำน
ก ำกับของรัฐและหน่วยงำนอื่นใดในลักษณะเดียวกัน /เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนของรัฐ  เอกชน 
หรือบุคคล/นิติบุคคล 

- เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  ได้แก่ ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนกระทรวง
สำธำรณสุข ลูกจ้ำงชั่วครำวและผู้ปฏิบัติงำนประเภทอื่น ไม่ว่ำจะเป็นกำรแต่งตั้งในฐำนะเป็น
กรรมกำรหรือฐำนะอื่นใด  รวมทั้งผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังและถูกสั่งให้ปฏิบัติงำนให้แก่หน่วยงำนของรัฐ 

 2.ผู้มีส่วนได้เสีย  หมำยถึง  ผู้ที่ได้รับผลกระทบ  ทั้งทำงบวกและทำงลบ  ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม  
จำกกำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำร  เช่นโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ประชำชนในชุมชน/หมู่บ้ำน เขต
อ ำเภอบ้ำนธิ  
 3.การจัดการข้อร้องเรียน  มีควำมหมำยครอบคลุมถึงกำรจัดกำรในเรื่องข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค ำชมเชย/กำรสอบถำมหรือกำรร้องขอข้อมูล 
 4.ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์  หมำยถึง  ประชำชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้เสียที่มำติดต่อศูนย์ร้องเรียนส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์/กำรให้
ข้อเสนอแนะ/กำรให้ข้อคิดเห็น/กำรชมเชย/กำรร้องขอข้อมูล 
 5.ช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  หมำยถึง  ช่องทำงต่ำง ๆ  ที่ใช้ในกำรรับเรื่องร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์  เช่น  ติดต่อด้วยตนเอง/ติดต่อทำงโทรศัพท์/ Face Book/ทำงไปรษณีย์ 
 6.เจ้าหน้าที่ หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบจัดกำรข้อร้องเรียนของหน่วยงำน 
 7.ข้อร้องเรียน  แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
  7.1.ข้อร้องเรียนทั่วไป เช่นเรื่องรำวร้องทุกข์ทั่วไป  ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ค ำชมเชย  
สอบถำมหรือร้องขอข้อมูล กำรร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภำพ และกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 
  7.2.กำรร้องเรียนเกี่ยวกับควำมไม่โปร่งใสของกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 8.ค าร้องเรียน  หมำยถึง ค ำหรือข้อควำมที่ผู้ร้องเรียนกรอกตำมแบบฟอร์มที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์ หรือระบบกำรรับค ำร้องเรียนเอง มีแหล่งที่สำมำรถตอบสนอง หรือมีรำยละเอียดอย่ำงชัดเจนหรือมี
นัยส ำคัญที่เชื่อถือได ้
 9.การด าเนินการเรื่องร้องเรียน หมำยถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับผ่ำนช่องทำงกำรร้องเรียน
ต่ำงๆมำเพื่อทรำบ หรือกำรพิจำรณำด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำตำมอ ำนำจหน้ำที ่  
 10.การจัดการเรื่องร้องเรียน หมำยถึง กระบวนกำรที่ด ำเนินกำรในกำรแก้ไขปัญหำตำมเรื่อง
ร้องเรียนที่ไดร้ับ ให้ได้รับกำรแก้ไขหรือบรรเทำควำมเดือดร้อนจำกกำรด ำเนินงำน 

8.ช่องทางการร้องเรียน 
 1.ร้องเรียนผ่ำนตู้/กล่องรับควำมคิดเห็น(จดหมำย บัตรสนเท่ห์ เอกสำร) 
 2.ไปรษณีย์(จดหมำย บัตรสนเท่ห์ เอกสำร)  
 3.ยื่นโดยตรง(จดหมำย บัตรสนเท่ห์ เอกสำร) 
 4.โทรศัพท์ ๐๕๓๕๐๑๗๐๒ 
 5.facebook : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ 
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9.  ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

  เปิดให้บริกำรวันจันทร์  ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ   
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

10. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน  

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติ วิธีปฏิบัติงาน 
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รับเรื่องร้องเรียน 
1. เอกสำรร้องเรียน/เสนอแนะ 
    -  จดหมำย, ใบแสดงควำมคิดเห็น, 
       E-mail, Facebook, โทรศัพท ์
2. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรไกล่เกลี่ย
ควำมขัดแย้งในหน่วยงำน 
 

- เลขำนุกำร หรือ 
ประธำนคณะกรรมกำรฯ 
 

1. รำยงำนเบ้ืองต้นเสนอสำธำรณสุขอ ำเภอ 

เหตุกำรณ์ควบคุม 

ได้หรือไม่ 

พิจำรณำเรื่องร้องเรียน 

ระดับควำมรุนแรง 

ส่งส ำเนำเรื่องร้องเรียนให้
หน่วยงำน หรือเจ้ำหน้ำที่  

โดยปกปิดผู้ร้องเรียน 

คณะกรรมกำรไกล่เกลี่ยฯ ด ำเนินกำร
แก้ไขเหตุกำรณ์เบื้องต้น โดยสืบค้น

ข้อมูล หรือติดต่อผู้ร้องเรียน 

รำยงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ 
และคณะกรรมกำรไกล่เกลี่ย

ฯ  
ด ำเนินกำรแก้ไขจนได้ข้อยุต ิ

บันทึกรำยละเอียดเหตกุำรณ์ 
 

ไม่รุนแรง 

รุนแรง 

ไม่ได้ 

ได้ 

1. ท ำรำยงำน / จดหมำยตอบกลับผู้ร้องเรียน 
2. เสนอสำธำรณสุขอ ำเภอรับทรำบ  

และลงนำมจดหมำย พร้อมส่งตอบกลับ 
 

- คณะกรรมกำรไกล่เกลี่ยฯ 
- สำธำรณสุขอ ำเภอ 
 

-  จดหมำยรำชกำร 

-  บันทึ กข้ อควำม
รำยงำนเหตุกำรณ ์



  
11.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 กำรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดกำรข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ของหน่วยงำน 
  ๑.  จัดตั้งศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ของประชำชน 
  ๒.  จัดท ำค ำสั่งแต่งต้ังเจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย ์
  ๓.  แจ้งผู้รับผิดชอบตำมค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ  เพื่อควำมสะดวกในกำร
ประสำนงำน 

๑2. กำรรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  จำกช่องทำงต่ำง ๆ 

  ด ำเนินกำรรับและติดตำมตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ที่เข้ำมำยังหน่วยงำนจำก
ช่องทำงต่ำง ๆ  โดยมีข้อปฏิบัติตำมที่ก ำหนด  ดังนี ้

ช่องทำง ควำมถี่ในกำร 
ตรวจสอบช่องทำง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
รับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข ์
เพื่อประสำนหำทำงแก้ไข

ปัญหำ 

หมำยเหต ุ

ร้องเรียนด้วยตนเอง  ณ 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ส ำนักงำนสำธำรณสุข

อ ำเภอบ้ำนธิ 

ทุกครั้งที่มีกำรร้องเรียน ภำยใน  ๑  วันท ำกำร  

ร้องเรียนทำงหนังสือ/
ไปรษณีย ์

ทุกวัน ภำยใน  ๑  วันท ำกำร  

ร้องเรียนทำงโทรศัพท ์
๐๕๓๕๐๑๗๐๒ 

ทุกวัน ภำยใน  ๑  วันท ำกำร  

ร้องเรียนทำง Face Book ทุกวัน ภำยใน  ๑  วันท ำกำร  

 
๑3.  การบันทึกข้อร้องเรียน 

  ๑  กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  โดยมีรำยละเอียด  ชื่อ-สกุล  ที่อยู่ 
หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ  เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  และสถำนที่เกิดเหต ุ
  ๒  ทุกช่องทำงที่มีกำรร้องเรียน  เจ้ำหน้ำที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ลงสมุดบันทึก
ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข ์

๑4. กำรประสำนหน่วยงำนเพื่อแก้ปัญหำข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  และกำรแจ้งผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ทรำบ 

  ๑  กรณีเป็นกำรขอข้อมูลข่ำวสำร  ประสำนหน่วยงำนผู้ครอบครองเอกสำร  เจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 
  ๒  ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ที่เป็นกำรร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภำพกำรให้บริกำรของหน่วยงำน  
ในสังกัดคือโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล  จัดท ำบันทึกข้อควำมเสนอไปยังผู้บริหำรเพื่อสั่งกำรหน่วยงำนที่
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เกี่ยวข้อง  โดยเบื้องต้นอำจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ส ำหรับเรื่องร้องเรียนด้ำนมลภำวะขยะ  
เหตุร ำคำญ  จัดท ำบันทึกข้อควำมเสนอนำยอ ำเภอบ้ำนธิเพื่อประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร่วมด ำเนินกำร 
  ๓  ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ที่ไม่อยู่ในควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ  
ให้ด ำเนินกำรประสำนหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เกิดควำมรวดเร็วและถูกต้อง  ในกำรแก้ไขปัญหำ
ต่อไป 
  4  ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงำน  เช่น  กรณี  ผู้ร้องเรียนท ำหนังสือร้องเรียนควำม
ไม่โปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ให้เจ้ำหน้ำที่จัดท ำบันทึกข้อควำมเพื่อเสนอผู้บริหำรพิจำรณำประสำนงำนไปยัง
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทรำบ  ต่อไป 

๑5.  กำรติดตำมแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียน 

 ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ทรำบภำยใน  ๕  วันท ำกำร  เพื่อเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ฯ  
จะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทรำบ  ต่อไป 

๑6.  กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ผู้บริหำรทรำบ 

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

17. มำตรฐำนงำน 

 กำรด ำเนินกำรแก้ไขข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด    กรณีได้รับ
เรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์  ให้ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ ด ำเนินกำรตรวจสอบ
และพิจำรณำส่งเรื่องให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จ
ภำยใน  ๑๕  วัน  ท ำกำร 

๑8.  แบบฟอร์ม 

  แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องรำวร้องเรียน / ร้องทุกข์(ตำมภำคผนวก) 

๑9.  จัดท าโดย 

  ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ส ำนักงำนสำธำณรสุขอเภอบ้ำนธิ 
- หมำยเลขโทรศัพท์  ๐๕๓๕๐๑๗๐๒ 
- หมำยเลขโทรสำร  053๙๘๔๙๔๘ 
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ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         (แบบค ำร้องเรียน 1) 

แบบค าร้องทุกข์/ร้องเรยีน (ด้วยตนเอง) 
      

        ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
        ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ 
            วันที่.................เดือน.........................................พ.ศ............ 
เรื่อง   ................................................................................................................................................ 
เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ 
  ข้ำพเจ้ำ.........................................................อำยุ...........ปีอยู่บ้ำนเลขที่...............หมู่ที่............
ต ำบล....................................อ ำเภอ...................................จังหวัด........................โทรศัพท์............................ 
อำชีพ............................................................................ต ำแหน่ง........................................................................... 
ถือบัตร..................................................................เลขที่.................................................................................... 
ออกโดย.................................................วันที่ออกบัตร....................................บัตรหมดอำยุ................................ 
มีควำมประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ พิจำรณำด ำเนินกำรช่วยเหลือ
หรือแก้ไขปัญหำในเรื่อง
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำค ำร้องทุกข์/ร้องเรียนตำมข้ำงต้นเป็นจริง และยินดีรับผิดชอบทั้ง
ทำงแพ่งและทำงอำญำหำกจะพึงม ี
         โดยข้ำพเจ้ำขอส่งเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรร้องทุกข์/ร้องเรียน (ถ้ำมี) ได้แก ่
 1)....................................................................................................จ ำนวน....................ชุด 
 2).................................................................................................. จ ำนวน.....................ชุด 
 3)....................................................................................................จ ำนวน.....................ชุด 
 4)....................................................................................................จ ำนวน.....................ชุด 
  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

      ขอแสดงควำมนับถือ 
 
     (ลงชื่อ)..................................................... 
                       (.....................................................) 
          ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน    

  ก 



                     (แบบค ำร้องเรยีน 2) 

แบบค าร้องทุกข์/ร้องเรยีน (โทรศัพท์) 
      

        ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
        ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ 
            วันที่.................เดือน.........................................พ.ศ............ 
เรื่อง   ................................................................................................................................................ 
เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ 
  ข้ำพเจ้ำ.......................................................อำยุ...........ปีอยู่บ้ำนเลขที่.................หมู่ที่.............. 
ต ำบล.................................อ ำเภอ...................................จังหวัด...............................โทรศัพท์............................. 
อำชีพ........................................................................ต ำแหน่ง.............................................................................. 
มีควำมประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ พิจำรณำด ำเนินกำรช่วยเหลือ
หรือแก้ไขปัญหำในเรื่อง
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
โดยข้ออ้ำง 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................เป็นพยำนหลักฐำนประกอบ 
  ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำค ำร้องทุกข์/ร้องเรียนตำมข้ำงต้นเป็นจริง และเจ้ำหน้ำที่ได้แจ้งให้
ข้ำพเจ้ำทรำบแล้วว่ำหำกเป็นค ำร้องที่ไม่สุจริตอำจต้องรับผิดทำงกฏหมำย 
     
     (ลงชื่อ)................................................................เจ้ำหน้ำที่ผู้รับเรื่อง 
                        (..............................................................) 
     วันที่................เดือน..........................................พ.ศ........................ 
     เวลำ...................................................................  
  

   ข 



               
 
 

(ตอบข้อร้องเรียน 1) 

แบบแจ้งการรบัเรื่องร้องทกุข์/ร้องเรียน 

ที่ ลพ 0๗๓๒/                          ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ  
                2๕๔ หมู่ที่ 6 ต ำบลบ้ำนธ ิอ ำเภอบ้ำนธิ 
                    จังหวัดล ำพูน 51180  
      วันที่.................เดือน.........................................พ.ศ................ 
เรื่อง   ตอบรับกำรรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
เรียน  .................................................................. 
  ตำมที่ท่ำนได้ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่ำนศูนย์รบัเรื่องร้องเรียนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ
โดยทำง (   ) หนังสือร้องเรียนทำงไปรษณีย์  (   ) ด้วยตนเอง  (    ) โทรศัพท ์ 
(   ) อื่นๆ........................................ ลงวันที่.................................เกี่ยวกับเรื่อง.......................................... น้ัน 
   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ ได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของท่ำนไว้แล้ว
ตำมทะเบียนรับเรื่องเลขที่รับ....................................................ลงวันที่......................................................และ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ ได้พิจำรณำเรื่องของท่ำนแล้วเห็นว่ำ 

  (   ) เป็นเรื่องที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ  และได้มอบหมำย
ให้..................................................................................เป็นหน่วยตรวจสอบและด ำเนินกำร 
     (   ) เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ  และได้จัดส่ง
เรื่องให้............................................................................................. ........ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่
เกี่ยวข้องด ำเนินกำรต่อไปแล้วทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถติดต่อประสำนงำน หรือขอทรำบผลโดยตรงกับหน่วยงำน
ดังกล่ำวได้อีกทำงหนึ่ง 
  (   ) เป็นเรื่องที่มีกฎหมำยบัญญัติขั้นตอนและ วิธีกำรปฏิบัติไว้เป็นกำรเฉพำะแล้วตำม
กฎหมำย..................................................................................................จึงขอให้ท่ำนด ำเนินกำรตำมขั้นตอน
และวิธีกำรที่กฏหมำยนั้นบัญญัติไว้ต่อไป 

  จึงเรียนมำเพื่อทรำบ 

      ขอแสดงควำมนับถือ 
      
 
 
 
 

ค 



 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ 
โทร. 0 5350 1702        

    (ตอบข้อร้องเรียน 2) 
แบบแจ้งผลการด าเนนิการต่อเรื่องร้องทกุข์/ร้องเรียน 

ที่ ลพ 0732/                         ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ  
                254 หมู่ที่ 6 ต ำบลบ้ำนธิ อ ำเภอบ้ำนธิ 
            จังหวัดล ำพูน 51180   
                วันที.่................เดือน.........................................พ.ศ................ 
เรื่อง   แจ้งผลกำรด ำเนินงำนต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

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

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ ที่ลพ 0732/......................ลงวันที่............................... 
สิ่งที่ส่งมำด้วย 
1................................................................................................................................................................... 
2......................................................................................................................................................................... 
3......................................................................................................................................................................... 
  ตำมที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ ได้แจ้งตอบรับกำรรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของ
ท่ำน ตำมที่ท่ำนได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนไว้ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ ได้รับแจ้งผลกำรด ำเนินกำรจำกส่วนรำชกำร/หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องตำมประเด็นที่ท่ำนได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนแล้ว ปรำกฏข้อเท็จจริงโดยสรุปว่ำ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

ดังมีรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำพร้อมนี ้

  ทั้งนี้ หำกท่ำนไม่เห็นด้วยประกำรใด ขอให้แจ้งคัดค้ำนพร้อมพยำนหลักฐำประกอบด้วย 

   จึงเรียนมำเพื่อทรำบ 
     ขอแสดงควำมนับถือ 
      
 
 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ 
โทร. 0 5350 1702 

   ง 


