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คู่มือการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง  

ประจ าปี พ.ศ. 2564 

หลักการและเหตุผล  

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ได้ก าหนด แนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง      
เพ่ือ ตอบสนองความ ต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน             
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ งานบริการที่มี ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกิน
ความจ าเป็น มีการ ปรับปรุงภารกิจให้ ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับ
การตอบสนองความ ต้องการ และมีการ ประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ ภายใต้การอภิบาลระบบการ
รับเรื่องราว ร้องทุกข์บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของระบบอย่างสูงสุดและยั่งยืน
ต่อไป 

การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
 เพ่ือให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนา
บ าบัด ทุกข์ บ ารุงสุข ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้วยความ รวดเร็ว ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพ่ือเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่
ได้รับความเป็น ธรรมจากการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา จึงได้จัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องราวร้อง ทุกข์ขึ้น ซึ่งในกรณีการร้องเรียน เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและ
ปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน เพ่ือมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับ ผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน 

สถานที่ตั้ง 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  หมู่ที่ 8 ต าบลคลองทรายขาว  อ าเภอกงหรา จังหวัด
พัทลุง  93180 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา  
รบัเรื่อง ปัญหา ความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน 

วัตถุประสงค ์

  1) เพ่ือให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถน าไปเป็นกรอบแนวทางการ 
ด าเนินงานให้ เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้าน 
การทุจริตและ ประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2) เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ ใช้เป็น แนวทางการปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่สอดคล้องกับข้อก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย 
ที่ เกี่ยวข้องกับการ รับเรื่องราวร้องทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

 

3)  เพ่ือ....... 

 



 3) เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามา
ปฏิบัติงาน ใหม่ พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือ
ผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจ และใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุง
กระบวนการในการ ปฏิบัติงาน  

 4) เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

ค าจ ากัดความ  

 ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป  
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมจาก การ ด าเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนในเขตอ าเภอกงหรา 
  การจัดการเรื่องร้องเรียน หมายถึง ความครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์/ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค าชมเชย/การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล  
 ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์  หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาติดต่อราชการผ่าน
ช่องทาง ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค าชมเชย/การ
สอบถาม หรือการร้องขอ ข้อมูล  
 ช่องท าการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  หมายถึง ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์เช่น ติดต่อด้วยตนเอง ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ เว็บไซต์โรงพยาบาล  
 ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
และ หน่วยงาน อ่ืนของรัฐที่อยู่ในก ากับของราชการ ฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
รัฐวิสาหกิจ  
 ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ที่มีอ านาจลงนามหรือสั่งการในขั้นตอนต่างๆ เพ่ือให้เรื่องร้องเรียน/ แจ้ง
เบาะแส ด้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบได้รับการแก้ไขและ/หรือเป็นที่ยุติ ตลอดจนพิจารณาพัฒนา ระบบ
ร้องเรียน/ แจ้ง เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของ
เจ้าหน้าที่ ของ รัฐที่ เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข เช่น การประพฤติมิชอบตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน และ จรรยา ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือพบความผิดปกติใน
กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ใน ส่วนราชการ ของกระทรวงสาธารณสุข การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ พนักงาน
ราชการและลูกจ้าง ข้อเสนอแนะ และ/หรือข้อคิดเห็น ต่างๆ 
 การด าเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับ
การ แก้ไข หรือ ได้ข้อสรุป เพ่ือแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ชัดเจน ระยะเวลาในการเปิด
ให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่ 08.00 น – 16.00 น 
 

แผนผัง..... 
 
 
 
 
 
 



แผนผังกระบวนจัดการเรื่องร้องเรียน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องร้องเรียน 

ผา่นเจ้าหน้าทีโ่ดยตรง 

ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ 

ร้องเรียน
ต่อ

เจ้าหน้าที่ 
สสอ.กง

หรา 

ร้องเรียนที่
ศูนย์รับค า

ร้อง
โดยตรง 

ร้องเรียน
ผ่านท่าน
สสอ./ผช.
ท่าน สสอ. 

ผ่านสื่อต่างๆ 

-ตู้รับแสดงความคิดเห็น 
-แบบสอบถาม 
-โทรศัพท์ 074 687 018 
-จดหมาย(จ่าหน้าถึงหน่วยรับค า
ร้องเรียน 
-ใบบันทึกประสบการณ์ผู้ป่วย 
-เว็บไซต์ส านักงาน 
http://www.krhd.moph.go.th/ 

เจ้าหน้าที่รับค าร้องเรียนรวบรวมข้อมูลตรวจสอบเหตุการณ์และประเมินรุนแรง 

ปฏิบัติตามระบบจัดการความ เสี่ยงของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ  ความก้าวหน้าภายใน  5  วัน 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 การตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของหน่วยงาน 
  - การจัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน 
  - จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 
  – แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าสั่งโรงพยาบาลม่วงสามสิบ เพ่ือความสะดวกใน การประสานงาน 
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์จากช่องทางต่างๆ  
 ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทาง
ต่างๆ โดย มีข้อ ปฏิบัติตามที่ก าหนด ดังนี้ 
 

ช่องทาง ความถี่ในการตรวจสอบ 
ช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการรับ ข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์เพ่ือ 

ประสานหาแนวทางแก้ไข 

หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ 
ศูนย์รับ เรื่องราวร้องทุกข์  
ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอกงหรา 

ทุกครั้งที่มีการ ร้องเรียน ภายใน 1 วันท าการ  

ร้องเรียนผ่านเว็ปเพจ 
ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอกงหรา 

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ  

ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ 
074687 018 

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ  

ร้องเรียนผ่านทาง
จดหมาย ไปรษณียบัตร 

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ  

ร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารง 
ธรรมอ าเภอ/ จังหวัด/ 
ส านักนายกรัฐมนตรี 

เมื่อได้รับแจ้ง ภายใน 1 วันท าการ  

 
การบันทึกข้อร้องเรียน 
 กรอกแบบฟอร์มข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
ติดต่อ เรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ และสถานที่เกิดเหตุ  
 ทุกช่องทางมีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ลงสมุดบันทึกข้อ
ร้องเรียน /ร้อง ทุกข์ 
 
 
 

การประสาน.... 
 
 
 



การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ และการแจ้งผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ทราบ 
 1. กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสารเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที  
 2. ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน 
เช่น การ ให้บริการของเจ้าหน้าที่ ฯลฯ เป็นต้น จัดท าบันทึกข้อความเสนอไปยังผู้บริหารเพ่ือสั่งการ หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง โดย เบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  3. ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา      
ให้ด าเนินการประสาน หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง ในการ แก้ไขปัญหา
ต่อไป 
 4. ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณี ผู้ร้องเรียนท าหนังสือร้องเรียนความไม่
โปร่งใส ใน การจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกข้อความเพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยัง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือด า เนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ ต่อไป 

การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน  
 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินงานให้ทราบภายใน 5 วัน เพ่ือเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 
จะได้แจ้งให ้ผู้ร้องเรียนทราบ ต่อไป 

การรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ  
 1.ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ผู้บริหารทราบทุกไตรมาส  
 2.ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือน ามาวิเคราะห์การ
จัดการ ข้อ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ือให้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา
องค์กร ต่อไป 

มาตรฐานงาน  

 1.  การด าเนินการร้องเรียน ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

 2.  กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องโรงพยาบาลม่วงสามสิบ 
ด าเนินการตรวจสอบ และพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้อง 
ทุกข์ ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันท าการ 



 
 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่อง 

ร้องเรียนการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค าน า 

 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา มีบทบาท
หน้าที่ หลักในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลเมืองกระบี่ให้เป็นระบบราชการที่
โปร่งใส สามารถตรวจสอบ ติดตาม ลงโทษ ผู้ทุจริตได้เด็ดขาด ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต และเป็นการเพ่ิมช่องทางในการรับร้องเรียนเรื่องการทุจริตให้กับประชาชน 
ตั้งอยู่บน พ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล  

 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  จึงจัดท า
ขึ้น  เพ่ือ เป็นแนวทางการด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
ทั้งนี้ การจัดการ  ข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
และความคาดหลัง ของผู้ร้องเรียนจ าเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ และ แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และเป็นมาตรฐาน เดียวกัน ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

 

 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญ 
เรื่อง หน้า  

๑.หลักการและเหตุผล  ๓  

๒.การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม  ๓  

๓.สถานที่ตั้ง  ๓  

๔.หน้าที่ความรับผิดชอบ  ๔  

๕.วัตถุประสงค์  ๔  

๖.ค าจ ากัดความ  ๔  

๗.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ๔  

๘.หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน  ๕  

๙.การบันทึกข้อร้องเรียน  ๕  

๑๐.ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน  ๕  

๑๑.การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  ๖  

๑๒. มาตรฐานงานการด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ๖  

๑๓. จัดท าโดย  ๖  

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

๑.หลักการและเหตุผล  

 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นหนึ่งในนโยบายส าคัญ
ของ ประเทศ โดยถูกบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และรัฐบาลได้มาก าหนดอยู่
ใน ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอกงหรา ได้ตระหนักและให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนับสนุนในการ
ยกระดับ ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CORRUPTION PERCEPTION INDEX : CIP) ของประเทศไทย ตาม
วัตถุประสงค์ของ รัฐบาลส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ได้ก าหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงาน โดยการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขึ้น 

 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา มีบทบาทหน้าที่หลักใน
การด าเนินการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  ให้เป็นระบบราชการ
ที่โปร่งใส สามารถ ตรวจสอบติดตาม ลงโทษ ผู้ทุจริตได้เด็ดขาด ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปราม การทุจริต และเป็นการเพ่ิมช่องทางในการับร้องเรียนเรื่องการทุจริตให้กับประชาชน 
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน โดยยึด ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน มุ่งให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชน โดย ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุก
และความเป็นอยู่ที่ดี ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการ
ให้บริการ ไม่มีขั้นตอน ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับ
การอ านวยความ สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการสม่ าเสมอ 

๒.  การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

 ด้วยรัฐบาลก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และคอรัปชั่นในวงราชการเป็น
นโยบาย เร่งด่วนที่ต้องมีการด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
และ เอกชน ร่วมกันในการเป็นผู้ตรวจตราสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่นในภาครัฐมากข้ึน 

๓.สถานที่ตั้ง 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  หมู่ที่ 8 ต าบลคลองทรายขาว  อ าเภอกงหรา  จังหวัด
พัทลุง  93180 โทร 074 687 018 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๔.หน้าที่ความรับผิดชอบ  

 ๑.ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  อย่างรวดเร็ว  
 ๒.วางมาตรการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาช่องทางรับเรื่องร้องเรียน การทุจริตของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอกงหรา  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  
 ๓.รายงานผลการสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหราให้
ผู้บริหารทราบ 
 
 
 
๕. วัตถุประสงค ์ 
 ๑. เป็นช่องทางให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มงานต่าง ๆ ได้แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับ
การทุจริต คอรัปชั่นและการประพฤติมิชอบต่างๆ 
 ๒. เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตของโรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม มี
ขั้นตอน/ กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 ๓. เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อ
ร้องเรียนที ่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 

๖. ค าจ ากัดความ  
 “ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป  
 “ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ 
ทางอ้อม จากการด าเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลคลองทรายขาว  
 “ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์” หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อราชการผ่าน 
ช่องทางต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/ร้องทุกข์/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/  
การชมเชย/การร้องขอข้อมูล  
 “ช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์” หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่อง 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เช่น ติดต่อด้วยตนเอง/ติดต่อทางโทรศัพท์/เว็บไซต์/Face Book/กล่องรับเรื่องร้องเรียน  
 “การจัดการข้อร้องเรียน” หมายถึง การจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น 
ค าชมเชย การสอบถาม หรือร้องขอข้อมูล 

๗. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 ๑. รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต จากช่องทางต่างๆ 
 ๒. วิเคราะห์เนื้อหาเรื่องร้องเรียน และด าเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริง  
 ๓. หากพบว่าไม่มีมูล ก็เสนอผู้บริหารยุติเรื่อง และแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ  
 ๔. หากพบว่ามีมูล ด าเนินการทางวินัย/อาญา/ปกครอง /แพ่ง และรายงานผลการด าเนินการ 
เสนอผู้บริหาร และแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ  
 ๕. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 

 
 
 
 



 
 

๘. หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน  
 ๘.๑ ใช้ถ้อยค าหรือข้อความสุภาพ  
   ๑) ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ร้องเรียน ชัดเจน  
   ๒) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน  
   ๓) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน ปรากฏอย่างชัดเจน ชัดแจ้งเพียงพอที่  
สามารถด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้  
   ๔) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี)  
 ๘.๒ ข้อร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแส หรือสร้างข่าวที่เสียหาย 
ต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 ๘.๓ เรื่องร้องเรียนที่มีข้อมูล ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ใน  
การด าเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง 

๙. การบันทึกข้อร้องเรียน  
 ๙.๑ กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยมีรายละเอียด คือ ชื่อ -สกุล ผู้ร้องเรียน ที่อยู่ 
หมายเลขติดต่อกลับ เรื่องร้องเรียน และสถานที่เกิดเหตุ  
 ๙.๒ ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงบนสมุดบันทึกข้อ 
ร้องเรียน 
๑๐. ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน  
 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลให้ทราบภายใน ๕ วันท าการ เพ่ือเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะได้ 
แจ้งผู้ร้องเรียนทราบต่อไป  

๑๑. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
 - รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ การจัดการ
ข้อ ร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา องค์กรต่อไป 

๑๒. มาตรฐานงานการด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 - กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน จากช่องทางการร้องเรียน ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ด าเนินการ สืบสวนหรือสอบสวนเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันท าการ  

๑๓. จัดท าโดย  
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 074 687 018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
 
 
 
 

รบัเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติ 

คดัแยก/วิเคราะหเ์นือ้หาของเรือ่งรอ้งเรยีน 

ด าเนินการสบืสวน/สอบสวน 

มีมลู ไมม่ีมลู 

ด าเนินการทางวินยั/อาญา/ปกครอง/แพง่ ยตุิเรือ่ง 

รายงานผลการด าเนินการเสนอผูบ้รหิาร 

แจง้ผูร้อ้งเรยีนทราบ 

จดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี เสนอผูบ้รหิาร 
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