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ค ำน ำ 
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงเก่ำ  จังหวดัเชียงใหม่   มีกำรท ำงำน ตำมนโยบำยกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อด ำเนินงำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กำรส่งเสริม และคุม้ครองจริยธรรมของส่วนรำชกำร ให้สอดคลอ้ง
กับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม  กำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อใช้เป็น
เคร่ืองมือส ำคญัในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคี เครือข่ำยดำ้นกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
คอร์รัปชัน่ กำรส่งเสริมและคุม้ครองจริยธรรมทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน โดยร่วมก ำหนดเป้ำหมำยกำรพฒันำนำ 
กลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติตำมแผนงำน /โครงกำรที่วำงไว้ ไปสู่เป้ำหมำยเดียวกัน  คือควำมส ำเร็จอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล นอกจำกน้ี ยงัมีหน้ำที่ส ำคญัในกำร ประสำน ติดตำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกบักำรจดักำรเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ จำกช่องทำงกำรร้องเรียน เป็นไปตำมระเบียบ
สำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำดว้ยกำรจดักำรเร่ืองรำวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ตั้งอยู่บนพ้ืนฐำน ของหลกัธรรมำภิบำล 
(Good Governance) ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 ได้ทบทวนคู่มือกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำรจัดกำรเร่ือง
ร้องเรียนกำรปฏิบตัิงำนหรือกำรบริกำรของเจำ้หนำ้ที่ เพื่อเป็นวิธีปฏิบตัิงำน (Work Instruction) สอดรับกับ
กระบวนกำรจดักำรเร่ืองรำวร้องทุกข์ ส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสุข หวงัเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือกำร
ปฏิบตัิงำนกระบวนกำรจดักำรเร่ืองร้องเรียนกำรปฏิบตัิงำนหรือกำรบริกำรของเจ้ำหนำ้ที่ ดำ้นกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงำนและบุคลำกรผูป้ฏิบตัิงำนที่จะนำไปเป็นมำตรฐำนกำร
ปฏิบตัิงำน จดักำรเร่ือง ร้องเรียน/แจง้เบำะแสดำ้นกำรทุจริตและประพฤติมิชอบอย่ำงมีคุณภำพ  
 

ศูนยร์ับเร่ืองรำวร้องเรียน ร้องทุกข ์ 
ส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงเก่ำ 

1 พฤศจิกำยน 2561  
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แบบฟอร์มรับแจง้เหตุกำรณ์ร้องเรียน/ร้องทุกข ์(ดว้ยตนเอง)     7  
แบบฟอร์มรับแจง้เหตุกำรณ์ร้องเรียน/ร้องทุกข ์(โทรศพัท)์      8  
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คู่มือการปฏบิัติงานรับเร่ืองร้องเรียนทั่วไป 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงเก่าประจาปี พ.ศ. 2562 

 
หลักการและเหตุผล  
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำดว้ยเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ไดก้ ำหนด
แนวทำงปฏิบตัิรำชกำร มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน โดยยึดประชำชนเป็นศูนยก์ลำง เพื่อตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรของประชำชนให้เกิดควำมผำสุกและควำมเป็นอยู่ที่ดีของประชำชน  เกิดผลสัมฤทธ์ิต่องำน
บริกำรที่มีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุม้ค่ำในกำรให้บริกำร ไม่มีขั้นตอนปฏิบตัิงำนเกินควำมจำเป็น มีกำร
ปรับปรุงภำรกิจให้ทนัต่อสถำนกำรณ์ ประชำชนได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนอง
ควำมตอ้งกำร และมีกำรประเมินผลกำรให้บริกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ ภำยใตก้ำรอภิบำลระบบกำรรับเร่ืองรำว 
ร้องทุกข ์บนพ้ืนฐำนของหลกัธรรมำภิบำล (Good Governance) ของระบบอย่ำงสูงสุดและยัง่ยืนต่อไป  
 
การจัดตั้งศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงเก่า 
 เพื่อให้กำรบริหำรระบบรำชกำรเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง บริสุทธ์ิ ยุติธรรม ควบคู่กับกำรพัฒนำ
บ ำบดัทุกข์ บ ำรุงสุข ตลอดจนด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ด้วยควำมรวดเร็วประสบผลส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพ่ือเป็นศูนยร์ับแจ้งเบำะแสกำรทุจริต หรือไม่
ไดร้ับควำมเป็นธรรมจำกกำรปฏิบตัิงำนของเจ้ำหนำ้ท่ี ส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงเก่ำ จึงไดจ้ดัตั้งศูนย์
รับเร่ืองรำวร้องทุกข์ขึ้น ซ่ึงในกรณีกำรร้องเรียนเกี่ยวกับบุคคล จะมีกำรเก็บรักษำเร่ืองรำวไวเ้ป็นควำมลบั
และปกปิดช่ือผูร้้องเรียน เพื่อมิให้ผูร้้องเรียนไดร้ับผลกระทบและไดร้ับควำมเดือดร้อนจำกกำรร้องเรียน  
 
สถานที่ตั้ง  
 ตั้งอยู่ท่ี 253 หมู ่8  ส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงเก่ำ ต ำบลเมืองเก่ำพฒันำ  อ ำเภอเวียงเก่ำ จงัหวดั
ขอนแก่น  
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ  
 เป็นศูนยก์ลำงในกำรรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์และให้บริกำรขอ้มูลข่ำวสำร ให้คำปรึกษำ รับเร่ือง
ปัญหำควำมตอ้งกำรและขอ้เสนอแนะของประชำชน  
 
วัตถุประสงค์  
 1) เพื่อให้บุคลำกรผูเ้กี่ยวข้อง  หรือเจ้ำหน้ำที่ผูร้ับผิดชอบสำมำรถนำไปเป็นกรอบแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนให้เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบตัิงำนตำมมำตรฐำนกระบวนกำรจดักำรเร่ืองร้องเรียน/แจง้เบำะแส ดำ้น
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ  



 2) เพ่ือให้มัน่ใจว่ำกระบวนกำรจดักำรเร่ืองร้องเรียน/แจง้เบำะแสดำ้นกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบตัิงำนตำมขั้นตอนท่ีสอดคลอ้งกับขอ้ก ำหนด ระเบียบ หลกัเกณฑ์ และกฎหมำย ที่
เกี่ยวขอ้งกบักำรรับเร่ืองรำวร้องทุกข ์อย่ำงครบถว้นและมีประสิทธิภำพ  
 3) เพื่อเป็นหลกัฐำนแสดงขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบตัิงำน ที่สำมำรถถ่ำยทอดให้กับผูเ้ขำ้มำปฏิบตัิงำน 
ใหม่ พฒันำให้กำรท ำงำนเป็นมืออำชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภำยนอกหรือผูใ้ชบ้ริกำร ให้
สำมำรถเขำ้ใจและใช้ประโยชน์จำกกระบวนกำรที่มีอยู่ รวมถึงกำรเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนกำรในกำร
ปฏิบตัิงำน  
 4) เพื่อพิทกัษสิ์ทธิของประชำชนและผูร้้องเรียน/แจง้เบำะแส  
 
ค าจ ากัดความ  
 ผู้รับบริการ หมำยถึง ผูท่ี้มำรับบริกำรจำกส่วนรำชกำรและประชำชนทัว่ไป  
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมำยถึง ผูท้ี่ได้รับผลกระทบ ทั้งทำงบวกและทำงลบ ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม
จำกกำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำร เช่น ประชำชนในเขตอ ำเภอเวียงเก่ำ 
 การจัดการเร่ืองร้องเรียน  หมำยถึง ควำมครอบคลุมถึงกำรจดักำรในเร่ืองข้อร้องเรียน /ร้องทุกข์/
ขอ้เสนอแนะ/ขอ้คิดเห็น/คำชมเชย/กำรสอบถำมหรือกำรร้องขอขอ้มูล  
 ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมำยถึง ประชำชนทัว่ไป/ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียที่มำติดต่อรำชกำรผ่ำนช่องทำง
ต่ำงๆ โดยมีวตัถุประสงค์ครอบคลุมกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์/ขอ้เสนอแนะ/ขอ้คิดเห็น/คำชมเชย/กำรสอบถำม
หรือกำรร้องขอขอ้มูล  
 ช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมำยถึง ช่องทำงต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์
เช่น ติดต่อดว้ยตนเอง ติดต่อผ่ำนทำงโทรศพัท ์เวบ็ไซต ์เวปเพจ Face Book  
 ส่วนราชการ หมำยถึง ส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม และ 
หน่วยงำนอ่ืนของรัฐที่อยู่ในก ำกับของรำชกำร ฝ่ำยบริหำร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ 
รัฐวิสำหกิจ  
 ผู้บริหาร หมำยถึง ผูท้ี่มีอ ำนำจลงนำมหรือส่ังกำรในขั้นตอนต่ำงๆ เพื่อให้เร่ืองร้องเรียน/ แจง้เบำะแส
ด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบได้รับกำรแก้ไขและ /หรือเป็นที่ยุติ  ตลอดจนพิจำรณำพัฒนำ ระบบ
ร้องเรียน/แจง้เบำะแสดำ้นกำรทุจริตและประพฤติมิชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 เร่ืองร้องเรียน หมำยถึง ควำมเดือดร้อนเสียหำยอนัเกิดจำกกำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีต่ำงๆ ของเจำ้หนำ้ท่ี ของ
รัฐที่เกี่ยวขอ้งกับกระทรวงสำธำรณสุข เช่น กำรประพฤติมิชอบตำมประมวลจริยธรรมขำ้รำชกำรพลเรือน 
และจรรยำขำ้รำชกำรส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสุข หรือพบควำมผิดปกติในกระบวนกำรจดัซ้ือ จดั
จ้ำง ในส่วนรำชกำรของกระทรวงสำธำรณสุข  กำรบรรจุแต่งตั้ งขำ้รำชกำร พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำง 
ขอ้เสนอแนะ และ/หรือขอ้คิดเห็นต่ำงๆ  
 การดาเนินการ หมำยถึง กำรจดักำรกบัเร่ืองร้องเรียน/แจง้เบำะแสตั้งแต่ตน้จนถึงกำรไดร้ับกำร แกไ้ข
หรือไดข้อ้สรุป เพื่อแจง้ผูร้้องเรียนกรณีที่ผูร้้องเรียนแจง้ช่ือ ที่อยู่ชดัเจน  
 



ระยะเวลาในการเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริกำรวนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดรำชกำร) ตั้งแต ่08.30 น – 16.30 น.  



แผนผงักระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียนทั่วไป พ.ศ.2562 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงเก่า จังหวดัขอนแก่น 

 
ร้องเรียนผ่ำนศูนยด์ ำรงธรรมอ ำเภอเวียงเก่ำ  
ร้องเรียนผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต , เวปไซด์ , สสอ.เวียงเก่ำ  
Face book สสอ.เวียงเก่ำ 
ร้องเรียนผ่ำนทำงจดหมำยหรือ ไปรษณียบตัร  
ร้องเรียนผ่ำนโทรศพัท ์043-041470  
ส้ินสุดกำรด ำเนินกำรรำยงำนผลให้ผูบ้ริหำรทรำบ  
แจง้ผลให้ศูนยร์ับเร่ืองรำวร้องเรียน ส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงเก่ำ ( 15 วนั)  
ประสำนหน่วยงำนที่รับผิดชอบดำเนินกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริง (5 วนั)  
ร้องเรียนดว้ยตนเอง ที่ สสอ.เวียงเก่ำ 
รับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์ (1 วนั)  
นายพิตะวัน แสนเวียง  
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน  
************************  
ไม่ยุติเร่ืองแจง้ผูร้้องเรียน/ร้องทุกขท์รำบ  
ยุติเร่ืองแจง้ผูร้้องเรียน/ร้องทุกขท์รำบ  
 



ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
กำรตั้งผูร้ับผิดชอบจดักำรขอ้ร้องเรียน/ร้องทุกข ์ของหน่วยงำน  
-กำรจดัตั้งศูนย/์จุดรับขอ้ร้องเรียน/ร้องทุกข ์ของประชำชน  
-จดัท ำค  ำส่ังแต่งตั้งเจำ้หนำ้ท่ีประจ ำศูนย ์ 
-แจง้ผูร้ับผิดชอบตำมค ำส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงเก่ำ เพื่อควำมสะดวกใน กำรประสำนงำน  
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากช่องทางต่างๆ  
1.ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ  ศูนย์
รับ เร่ืองร้องเรียน  ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอเวียงเก่ำ 

ทุกครั้ งท่ีมีกำรร้องเรียน  ภำยใน 1 วนัท ำกำร  

2.ร้องเรียนผ่ำนเวบ็ไชต็/เวบ็เพจ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ
เวียงเก่ำ 

ทุกวนั  ภำยใน 1 วนัท ำกำร  

3.ร้องเรียนทำงโทรศพัท ์ 
0 -8825 – 9218-9  

ทุกวนั  ภำยใน 1 วนัท ำกำร  

4.ร้องเรียนผ่ำน Face book ของ
ส ำนกังำนสำธำรณสุข  
อ ำเภอเวียงเก่ำ 

ทุกวนั  ภำยใน 1 วนัท ำกำร  

5.ร้องเรียนผ่ำนทำงจดหมำย 
ไปรษณียบตัร  

ทุกวนั  ภำยใน 1 วนัท ำกำร  

6.ร้องเรียนผ่ำนศูนยด์ำรงธรรม
อ ำเภอ/จงัหวดั/สำนกั
นำยกรัฐมนตรี  

เมื่อไดร้ับแจง้  ภำยใน 1 วนัท ำกำร  

 


