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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 

มาตรา ๔๑ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ได้กำหนดสิทธิของประชาชน 
ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนสามารถเสนอเรื่องราวร้องทุกข์แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมได้รับการแจ้งผลการพิจารณาโดยเร็ว พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและ
ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการ
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น มี
การปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๒ ได้ให้ส่วนราชการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานร้องทุกข์ของส่วน
ราชการต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความ
คิดเห็น พ.ศ.๒๕๔๘ ก็กำหนดให้ส่วนราชการได้รับฟังความคิดเห็นเพ่ือนำไปปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องด้วย 

กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายและแนวทางในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์ร้องเรียนแก่ประชาชนที่ชัดเจน มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๙ โดยจัดตั้งศูนย์
ประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน กระทรวงสาธารณสุข และในปี พ.ศ.๒๕๕๕ ได้เปลี่ยน
ชื่อเป็น “ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์” มีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการประสานการแก้ไขปัญหาตาม       
ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชาชนในภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ นอกจากนั้นยังมีคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 
๙๕๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ให้ส่วนราชการและหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุก
ระดับ จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากรสาธารณสุข เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการร้องทุกข์ ร้องเรียน การเจรจาไกล่เกลี่ยและลดการฟ้องร้อง การดำเนินคดีทางกฎหมาย อันนำมาซึ่ง
การสูญเสียของประชาชนและภาครัฐด้วย 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ มีหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงาน
ปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ ในการดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการ
สาธารณสุขในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
สาธารณสุขในเขตพ้ืนที่จังหวัด เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ
มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่
จังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง ดังนั้น เพื่อตอบสนองนโยบายข้างต้น จึงจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน การ
บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองข้อร้องทุกข์ ร้องเรียนของ
ประชาชนได้อย่างครอบคลุม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
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1.2 วัตถุประสงค์ 
 
 1.เพ่ือเจ้าหน้าที่  บุคลากรที่ เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ สามารถนำไปเป็นแนวทาง 
ในการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนเกิดเป็นรูปธรรม เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างเป็นเอกภาพ 
ตามมาตรฐานการจัดการเรื่องร้องเรียน 
 
     2. เพ่ือให้การดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง 
กับระเบียบ ข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเกิดประสิทธิภาพ  
 
 3. เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้าปฏิบัติงานใหม่ 
พัฒนาให้การทำงานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้ผู้ที่เข้ารับบริการ หรือบุคคลภายนอก สามารถ
เข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน 
  

4. เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ผู้กำกับดูแล ตลอดจนเจ้าหน้าที่บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ  
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและหรือมีส่วนร่วมในการตอบสนองข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของหน่วยงาน 
 
 5. เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน 
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บทที่ 2 
ระบบการบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียน 

 
 

2.1 หน่วยงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ ์

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 
1 แห่ง 

โรงพยาบาลชุมชน   
8 แห่ง 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
9 แห่ง 

1.กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

2.กลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข 

12.กลุ่มงานทันต
สาธารณสุข 

3.กลุ่มงาน
ส่งเสริมสขุภาพ 

4.กลุ่มงาน
ควบคุมโรคติดต่อ 

5.กลุ่ม
กฎหมาย 

7.กลุ่มงานเภสัชสาธารณสุข
และศูนย์บริการสขุภาพเบ็ดเสร็จ 

8.กลุ่มงานประกนั
สุขภาพ 

 

9.กลุ่มงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

10.กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและ

รูปแบบบริการ 

6.กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภค 

11.กลุ่มงานพัฒนาระบบ
บริการปฐมภูมิและสขุภาพ

ภาคประชาชน 

14.กลุ่มงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม

และ 
อาชีวอนามัย 

19.งานตรวจสอบและ
ควบคุมภายใน 

 

13.กลุ่มงาน
บริหารทรัพยากร

บุคคล 

16.กลุ่มงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน 
และสาธารณภัย 

15.กลุ่มงานควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ สุขภาพจิต 

และยาเสพติด 

17.กลุ่มงานการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์

ทางเลือก 

18.สำนักงานเลขานุการ
และอำนวยการ 
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2.2  ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 
 กำหนดให้มีศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ที่          
กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ มีหน้าที่ควบคุม  กำกับ  ติดตาม  และบริหารจัดการเรื่อง
ร้องเรียน ให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนดในคู่มือนี้  มีอำนาจในการสั่งการผ่านโปรแกรมร้องเรียนบนหน้าเว็บไซต์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ให้กลุ่มงาน หรือผู้เกี่ยวข้องดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนในเบื้องต้นได้
ทันที  
 
2.3  ขอบเขต และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 
 ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน สำหรับกลุ่มงานและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบการจัดการเรื่องร้องเรียน โดยให้มชี่องทางการรับร้องเรียนดังต่อไปนี้  
 1. เดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเองท่ีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 2. ไปรษณีย์ โดยส่งมาที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 130 หมู่ที่ 8 ตำบลชัยจุมพล อำเภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53130 
  - หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
  - บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
 3. โทรศัพท์/โทรสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  
  - หมายเลขโทรศัพท ์055-411439 ต่อ 115  
  - หมายเลขโทรสาร 055-411848 
 4. เว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวข้อ ร้องเรียน 
 5. หน่วยรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อ่ืนๆ เช่น ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ สำนักนายกรัฐมนตรี 1111   
ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน ป.ป.ช.  สำนักงาน ป.ป.ท. หรือศูนย์ดำรง
ธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นต้น 
 6. สื่อสารมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
 

2.4 คำจำกัดความ  
 

 เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่  
ซึ่งอยู่ภายใต้กำกับดูแลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  และหมายรวมถึงการร้องทุกข์ เช่นการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลในสังกัด การจัดซื้อจัดจ้าง  การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้าง รวมถึงการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยหรือทุจริต การฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติที่
กฎหมายหรือระเบียบได้กำหนดไว้ว่าเป็นความผิดทางวินัยและได้กำหนดโทษไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นทั้งเรื่องเกี่ยวกับ
งานราชการหรือเรื่องส่วนตัว 
 ระบบร้องเรียน  หมายถึง โปรแกรมการจัดการเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุตรดิตถ ์
 หน่วยงานในสังกัด หมายถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โรงพยาบาล
พิชัย โรงพยาบาลฟากท่า โรงพยาบาลทองแสนขัน โรงพยาบาลตรอน โรงพยาบาลลับแล โรงพยาบาลบ้านโคก 
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โรงพยาบาลน้ำปาด โรงพยาบาลท่าปลา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอลับแล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฟากท่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอทองแสนขัน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าปลา สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอตรอน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ที่มีอำนาจลงนามหรือสั่งการในขั้นตอนต่างๆ เพ่ือให้เรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไข
จนเป็นที่ยุติ ตลอดจนการพิจารณาพัฒนาระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่ 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ หรือรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด ที่ได้รับมอบหมาย 
 ผู้บังคับบัญชา  หมายถึง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
อุตรดิตถ์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  
   ผู้ร้องเรียน หมายถึง ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้เข้ารับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ดำเนินการ  หมายถึง การจัดการเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนจนถึงการได้รับ
การแก้ไข หรือได้ข้อสรุป เพ่ือแจ้งผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงานผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุตรดิตถ์ดำเนินการ 
 บัตรสนเท่ห์ หมายถึง จดหมายฟ้องหรือกล่าวโทษผู้อ่ืนที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง    
ชี้พยานบุคคลแน่นอน เพ่ือให้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาว่ามีเหตุผลหรือพฤติการณ์เชื่อมโยงพอที่จะเชื่อ
ในเบื้องต้นได้หรือไม่เพียงใดว่าข้อกล่าวหาควรจะเป็นเช่นนั้น โดยไม่ลงชื่อ ที่อยู่ท่ีสามารถติดต่อได้  
 ผู้รับผิดชอบ หมายถึง เจ้าหน้าที่  หรือกลุ่มงานภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ หรือ
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง/ ชี้แจง /แจ้งหน่วยงานในสังกัด /ติดตามการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/สรุปผลการดำเนินการ 
รายงานผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร /แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงานผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน
ทราบ 
 

2.5 ประเภทเรื่องร้องเรียน 
 

ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม  
1. การให้บริการทาง
การแพทย์และ
สาธารณสุข 

การให้บริการรักษาพยาบาลหรือการ
ด ำ เนิ น ก า ร ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ ห รื อ
สาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ที่
ไม่พึงประสงค์ มีความเสียหายเกิดขึ้นกับ
ผู้รับบริการ หรือเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่
หน่วยบริการรับผิดชอบ 

เกี่ ยวกับการรักษาพยาบาลของ
เจ้ าหน้ าที่  เช่ น  การวินิ จฉั ย โรค
ผิดพลาด  การรักษาผิดพลาด ฯลฯ 

2. คุณภาพการ 
    ให้บริการ 

พฤติการณ์ ของเจ้ าหน้ าที่ ในการให้  
บ ริ ก า รต าม อ ำน าจ ห น้ าที่ ที่ ได้ รั บ
ม อ บ ห ม า ย ด้ า น ก า ร แ พ ท ย์ แ ล ะ
สาธารณสุข  

รอตรวจนาน  เจ้าหน้าที่ให้บริการ
ล่าช้า ปฏิเสธการรักษา  กิริยาไม่ -
เหมาะสม  วาจาไม่สุภาพ  ไม่เต็มใจ
ให้บริการ  ระบบส่งต่อผู้ป่วย ฯลฯ  

 



คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน SP-LAW-01(2564)-Rew.01(2565)  

   
                                                                                                                                                                             

๖ 

ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม  
3. การจัดซื้อจัดจ้าง การร้องเรียนหน่วยงานในสังกัดหรือ

เจ้ าหน้ าที่ มิ ได้ปฏิบั ติ ให้ เป็ น ไปตาม
หลัก เกณ ฑ์ และวิธีการที่ กำหนดใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง 
ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความ
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ แต่ไม่รวมถึงการ
อุทธรณ์ตามกฎหมายดังกล่าว  
 

เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
การกำหนดคุณลักษณะพัสดุ ฯลฯ 

4. การบริหารจัดการ  เรื่องที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ของเจ้าหน้าที่  ไม่เป็นไปตามขั้นตอน 
ก ำห น ด ระยะ เวล า  ต ล อด จน ก าร
พิจารณาและการดำเนินการที่เกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทน สวัสดิการ
ของรัฐ ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น การ
ขอความอนุเคราะห์ ขอความเป็นธรรม
และขอความช่ วย เห ลื อด้ าน ต่ างๆ 
นอกเหนือจากสิทธิที่พึงไดร้ับ  

1.การบริหารทั่วไป และงบประมาณ 
2.การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตาม 
   ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ  
3. ค่าตอบแทน อสม. 
4. สิทธิตามหลักประกันสุขภาพ 
5. ขออนุเคราะห์/ขอความเป็นธรรม 
6. การปรับปรุงสิ่งอำนวยความ 
    สะดวก 
7. ข้อเสนอแนะต่างๆ 
    ฯลฯ  
  

5. วินัย และการทุจริต กฎ ระเบียบต่างๆ ที่ วางหลักเกณฑ์
ขึ้นมาเป็นกรอบควบคุมให้ข้าราชการ
ปฏิบัติหน้ าที่  และกำหนดแบบแผน
ความประพฤติของข้าราชการ และการ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้ าที่
ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้ เกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือ
ปฏิบั ติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้ าที่
ราชการโดยทุจริต คือ การใช้อำนาจใน
หน้าที่เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือ
ผู้อื่น 
 

การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้
ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พล เรื อน  พ .ศ .2 5 5 1  ระ เบี ยบ
กระทรวงการคลังฯ(ลูกจ้างประจำ) 
ระเบียบหรือประกาศของกระทรวง
สาธารณ สุ ข (พนั กงาน ราชการ ,
พนักงานกระทรวงฯ) และการใช้
อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เช่น เรียก
รับสินบน  ค่าตอบแทน ประโยชน์อ่ืน
ใด กรณีดำเนินการเงินขาดบัญชี  
ฯลฯ   
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ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม  
6.การคุ้มครองผู้ 
บริโภคด้านสาธารณสุข 

การปกป้อง ดูแล ผู้บริโภคให้ได้รับความ
ปลอดภัย เป็นธรรม จากผลิตภัณฑ์ด้าน
สุขภาพ  และอ่ืนๆ ตามกฎหมายที่เป็น
อำนาจหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข  

1. สถานบริการไม่ได้มาตรฐาน/ 
    ไม่มีใบอนุญาต 
2. อาหารไม่ปลอดภัย  
3. การโฆษณาฝ่าฝืนต่อกฎหมาย  
    ด้านอาหาร ยา สถานพยาบาล  
    เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ 

7. อนามัยสิ่งแวดล้อม การคุ้มครอง ดูแลประชาชนให้ได้รับ
ความปลอดภัย เป็นธรรม จากอันตราย
ห รื อค วาม เดื อ ด ร้ อน รำค าญ  ต าม
กฎหมายด้านการสาธารณสุข 

สิ่งแวดล้อมท่ัวไปเช่น ขยะ น้ำเสีย 
กลิ่นเหม็น  เหตุรำคาญ ตลาดสด 
ร้านค้า/แผงลอย ไม่สะอาด ฯลฯ 
 

8. มาตรการ  
    COVID 19 

การดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน
และควบคุมโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา หรือโรคโควิด 19 ตามประกาศ
หรือคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ และเป็นเรื่อง
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 

การควบคุม ป้องกันโรคติดต่อ 
ร้านค้า  ผู้ประกอบการ ไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันโรค 

 
2.6 หลักเกณฑ์ในการรับเร่ืองร้องเรียน 

1. ใช้ถ้อยคำหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย  
     1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน อย่างชัดเจน 
     2) วันเดือนปี ที่ได้ร้องเรียน 
     3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน ปรากฏอย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อน 
หรือเสียหาย ต้องการให้ดำเนินการแก้ไขอย่างไร หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 
หรือหน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการสืบสวนหรือสอบสวนได้  
     4) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) 

2. ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแส หรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอ่ืน
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

3. เป็นเรื่องที่ประสงค์ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ช่วยเหลือหรือขจัดความเดือดร้อน 
ในด้านที่เก่ียวข้องกับความรับผิดชอบหรือภารกิจของสำนักงานสาธารณสุข 

4. เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของ
เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

5. การร้องเรียนนั้น ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้ เพ่ือยืนยันว่ามีตัวตนจริง ไม่ได้สร้าง
เรื่องเพ่ือกล่าวหาบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานให้เกิดความเสียหาย 
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๘ 

เร่ืองร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา(งดการพิจารณา) 
1. เรื่องร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการตรวจสอบ

หาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูล และเก็บเป็นฐานข้อมูล  
2. ต้องไม่เป็นเรื่องร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้  

    1) เรื่องรอ้งเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุพยานแวดล้อมชัดเจน และเพียงพอที่จะ
จัดการเรื่องร้องเรียนต่อไปได้  
       ๒) คำร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องท่ีศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งอัน
เป็นที่สุดแล้ว  
    ๓) เป็นเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือองค์กร   
อิสระที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่ เรื่องร้องเรียนจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ดำเนินการ หรือ
ดำเนินการแล้วยังไม่มีผลคามคืบหน้า ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา  
    ๔) เรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน 
    5) การร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ โดยไม่แจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน หรือไม่อ้าง
พยานหลักฐาน พยานบุคคล หรือไม่สามารถระบุพยานแวดล้อมได้อย่างชัดเจน และไม่เพียงพอที่จะจัดการเรื่อง
ร้องเรียนต่อไปได้  
  นอกเหนือจากหลักเกณ ฑ์ ข้ างต้นแล้ว ให้ อยู่ ในดุลยพินิ จของผู้ บ ริห ารว่าจะรับ ไว้  
พิจารณาหรือไม ่เป็นเรื่องเฉพาะกรณ ี
 

2.7 การพิจารณาในการกำหนดชั้นความลับ  
     และคุ้มครองผู้ร้องเรียน  ผู้ถูกกล่าวหา  
           การพิจารณาเรื่องร้องเรียน ในการกำหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนนั้น จะต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544  และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้น 
ผู้ให้ข้อมูลและผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ ในเบื้องต้นให้ถือว่าเป็น
ความลับทางราชการ (หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง 
ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน) แจ้งเบาะแสผู้กระทำการทุจริตในหน้าที่ หรือผู้มีอิทธิพล ต้องปกปิดชื่อ  ที่อยู่ 
และเบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่นที่จะสามารถเชื่อมโยงไปถึงผู้ร้องเรียนได้  
      
การคุ้มครองผู้ร้องเรียน     
 1.กรณีผู้ร้องเรียนระบุในคำร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน หน่วยงานจะต้อง
ไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องให้ผู้อ่ืนทราบ เนื่องจากผู้ร้องอาจจะได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อนตามเหตุ  
แห่งการร้องเรียนเรื่องนั้นๆ 

๒. เมื่อมีการร้องเรียน ผู้ร้องและพยานจะไม่ถูกดำเนินการใดๆ ที่กระทบต่อหน้าที่  การงานหรือ 
การดำรงชีวิต หากจำเป็นต้องมีการดำเนินการใดๆ เช่น การแยกสถานที่ทำงานเพ่ือป้อ งกันมิให้ผู้ร้อง  
ผู้เป็นพยาน และผู้ถูกกล่าวหาพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้อง และผู้เป็นพยาน 

๓. ข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้อง หรือพยาน เช่น การขอย้ายสถานที่ทำงานหรือวิธีการในการป้องกัน
หรือแก้ไขปัญหา ควรได้รับการพิจารณาจากผู้บริหาร 

๔. ให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง 
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๙ 

คุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา 
๑. ในระหว่างการพิจารณาข้อร้องเรียนยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด ต้องให้ความเป็นธรรม 

และให้ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอ่ืน เนื่องจากเรื่องยังไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
และอาจเป็นการกลั่นแกล้งผู้ถูกกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายได้ 

๒. ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ รวมทั้งสิทธิในการแสดงเอกสาร/
พยานหลักฐาน หรือพยานบุคคล 

 
2.8 หลักการยุติเรื่อง 
 

   1. เรื่องท่ีดำเนินการแล้ว  
                1.1 ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้อง และแจ้งผู้ร้องทราบ 
 1.2 ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้องบางส่วน ซึ่งหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้ดำเนินการตามขอบเขต
หน้าที่เต็มที่แล้ว หรือได้บรรเทาเยียวยาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร้องตามความเหมาะสม และแจ้งผู้ร้อง
ทราบ 
 1.3 ไม่ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้อง เช่น พ้นวิสัยการดำเนินการ และได้ชี้แจงผู้ร้องทราบ 
  2. เรื่องท่ีไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ และส่งเรื่องต่อให้หน่วยงาน
ผู้มีอำนาจหน้าที่เพ่ือทราบ และแจ้งผู้ร้องทราบว่าส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานใด 
  3. เรื่องร้องเรียนที่ผู้บริหารสั่งการให้ระงับการพิจารณา  
  4. เรื่องร้องเรียนที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาล หรือเรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษที่ไม่มีหลักฐาน 
และได้แจ้งผู้ร้องทราบ 
  5. เรื่องเสนอความคิดเห็นที่พ้นวิสัยดำเนินการ หรือมีหน่วยงานรับผิดชอบและดำเนินการอยู่แล้ว 
และแจ้งผู้ร้องทราบ 
 

2.9  กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 
 

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560   
 2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540    
 3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551   
 4. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
              และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม    
 5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. 2548  
 6. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
 7. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541  
              เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการ     
              สอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระทำผิดวินัย  
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๑๐ 

 2.10  หน้าที่ความรับผิดชอบ  

 

ตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
หรือรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
ที่ได้รับมอบหมาย 
 

สั่ งการ มอบนโยบาย พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับ 
การดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน   สั่ งการระงับการ
พิจารณา  การยุติเรื่อง 

 
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
หัวหน้ากลุ่มงาน  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  
 

พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบ ติดตาม แก้ไขปัญหา 
ข้อร้องเรียน พิจารณาผลการตรวจสอบ  รายงานผลการ
ตรวจสอบและเสนอความเห็นต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมาย  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
เป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ สั่งการดำเนินการเบื้องต้น กำกับ 
ติดตาม รวบรวมข้อมูล การดำเนินการเรื่อ งร้องเรียนของ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

ผู้รับผิดชอบจัดการเรื่องร้องเรียน  
ประจำกลุ่มงาน  

 
ผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มงาน ให้เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน
ทางโทรศัพท์ และกรณีมาด้วยตนเอง ของกลุ่มงาน เป็นผู้
ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริง  
ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และติดตามผล กำกับดูแลการ
จัดการเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาและมาตรฐาน
ที่กำหนด เมื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นแล้ว ให้
สรุปรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประกอบข้อกฎหมาย
และเสนอความเห็นต่อผู้บั งคับบัญชา ผู้บริหารและแจ้งผู้
ร้องเรียน หน่วยงานผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนทราบ 
 

 

เจ้าหน้าทีธุ่รการ ระบบร้องเรียน 
 

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายตามคำสั่งสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ ระบบ
ร้องเรียน ของกลุ่มงาน เป็นผู้ส่ง หรือรับเรื่องร้องเรียน รวมถึง
การรายงานผลการดำเนินงานในระบบร้องเรียน การปิดเรื่อง
ร้องเรียนในระบบ  
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 2.11  ระดับความรุนแรงเรื่องร้องเรียน  
 

ระดับความรุนแรง 
 

สถานการณ ์
 

ระดับ 1 เรื่องเล็กน้อยทั่วไป เมื่อรับเรื่องร้องเรียนแล้วสามารถชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนเข้าใจ และ
ยุติเรื่องได ้
 

ระดับ 2 มีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า 1 คน มีการอ้างถึงบุคคลอื่นหรือหน่วยงานในสังกัดที่ไม่สามารถ
ชี้แจงข้อเท็จจริงได้ในทันที หรือในการดำเนินการต้องผ่านการประชุมพิจารณา 
 

ระดับ 3 มีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า 1 คน มีการอ้างถึงบุคคลอื่นหรือหน่วยงานในสังกัดที่ไม่สามารถ
ชี้แจงข้อเท็จจริงได้ในทันที หรือในการดำเนินการต้องผ่านการประชุมพิจารณา และ
เรื่องดังกล่าวมีผลกระทบกับชื่อเสียงของหน่วยงาน เช่น การแอบอ้างผู้บริหาร 
พฤติกรรมการให้บริการที่มีการโต้เถียง ด่าทอ ทะเลาะวิวาทเสียงดัง 
 

ระดับ 4 มีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า 1 คน มีการอ้างถึงบุคคลอื่นหรือหน่วยงานในสังกัดที่ไม่สามารถ
ชี้แจงข้อเท็จจริงได้ในทันที หรือในการดำเนินการต้องผ่านการประชุมพิจารณา และ
เรื่องดังกล่าวมีผลกระทบกับชื่อเสียงของหน่วยงาน เช่น การแอบอ้างผู้บริหาร 
พฤติกรรมการให้บริการที่มีการโต้เถียง ด่าทอ ทะเลาะวิวาทเสียงดัง และกรณีเสี่ยง
ต่อการถูกฟ้องคดี หรือถูกฟ้องคดีแล้วเช่น การรักษาพยาบาลทีเ่กิดอันตรายสาหัส 
 

ระดับ 5 มีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า 1 คน มีการอ้างถึงบุคคลอื่นหรือหน่วยงานในสังกัดที่ไม่สามารถ
ชี้แจงข้อเท็จจริงได้ในทันที หรือในการดำเนินการต้องผ่านการประชุมพิจารณา และ
เรื่องดังกล่าวมีผลกระทบกับชื่อเสียงของหน่วยงาน เช่น การแอบอ้างผู้บริหาร 
พฤติกรรมการให้บริการที่มีการโต้เถียง ด่าทอ ทะเลาะวิวาทเสียงดัง การกระทำที่
ส่งผลต่อชีวิตและเสี่ยงต่อการถูกฟ้องคดี หรือถูกฟ้องคดีแล้วเช่น การเสียชีวิตจากการ
รักษาพยาบาล 
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บทที่ 3 
กระบวนการบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียน 

 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
      1. การรับเรื่องร้องเรียน 
 (1) ร้องเรียนเป็นหนังสือ บัตรสนเท่ห์  โทรสาร  
  เจ้าหน้าทีง่านธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ทำการคัดแยกเรื่องร้องเรียนแล้วส่งให้ศูนย์บริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียน(กลุ่มกฎหมาย) เป็นผู้ดำเนินการทุกกรณี 
 (2) ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
 - กรณีผู้ร้องเรียน โทรศัพท์โดยตรงไปยังกลุ่มงานผู้รับผิดชอบ ให้ผู้รับผิดชอบจัดการเรื่องร้องเรียน 
ประจำกลุ่มงานนั้นๆ เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน แล้วส่งเรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ธุรการ ระบบร้องเรียน ประจำ
กลุ่มงานนั้นๆ เป็นผู้ดำเนินการในระบบร้องเรียนต่อไป 
 - กรณีผู้ร้องเรียน โทรศัพท์มาที่งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป และแจ้งความประสงค์ว่า
ต้องการร้องเรียน ให้งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สอบถามเบื้องต้นว่ามีความประสงค์ร้องเรียนเกี่ยวกับ
เรื่องใด แล้วแจ้งผู้ร้องเรียนทราบว่าจะดำเนินการโอนสายให้ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้อง เรียน โดยใช้ข้อความ
ดังนี้ “ดิฉัน/กระผม ขออนุญาตโอนสายให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการเรื่อง
ร้องเรียน(แล้วแต่กรณี) เพื่อรับเรื่องของท่าน ค่ะ/ครับ”  
                   เมื่อดำเนินการโอนสายแล้วให้รอจนกว่าจะมีผู้รับสาย แล้วแจ้งผู้รับเรื่องต่อทราบพอสังเขป
ก่อนวางโทรศัพท์    
     หากโอนสายแล้วไม่มีผู้รับโทรศัพท์ ให้งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โอนสายให้ศูนย์
บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน เป็นผู้รับเรื่อง  
  หากดำเนินการข้างต้นแล้ว ยังไม่มีผู้รับเรื่อง ให้งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นผู้รับ
เรื่องร้องเรียนตามแบบรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
  -กรณีผู้ร้องเรียน โทรศัพท์โดยตรงไปยังกลุ่มงานอ่ืนที่มิใช่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนั้น 
ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับงานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไปข้างต้น  หรือรับเรื่องร้องเรียนนั้นไว้ตามแบบรับเรื่อง
ทางโทรศัพท ์
 (3) เดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง  
 - กรณีผู้ร้องเรียน ไปยังกลุ่มงานผู้รับผิดชอบโดยตรงให้ผู้รับผิดชอบจัดการเรื่องร้องเรียน ประจำ
กลุ่มงานนั้นๆ เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน แล้วส่งเรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ธุรการ ระบบร้องเรียน ประจำกลุ่มงาน
นั้นๆ เป็นผู้ดำเนินการในระบบร้องเรียนต่อไป 
 - กรณีผู้ร้องเรียน มาแจ้งความประสงค์ว่าต้องการร้องเรียนที่งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ให้งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
(แล้วแต่กรณี) เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน  
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กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง 
 

ลำดับ 
 

กลุ่มงาน 
 

ประเภทเรื่อง 
เบอร์

โทรศัพท์
ภายใน 

1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนด
คุณลักษณะพัสดุ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนตาม
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ  การปรับปรุง 
สิ่งอำนวยความสะดวก ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
อาคาร สถานที่ 

117, 202 
309, 205, 

206 

2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข 

การจัดสรรงบประมาณ   315 

3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมสำหรับทารก 
และเด็ก 

306, 308 

4 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ มาตรการป้องกันโรค Covid-19 และ
โรคติดต่ออ่ืนๆ  

112, 113, 
116 

5 กลุ่มกฎหมาย 
(ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน) 

เกี่ยวกับวินัย และการทุจริต ขอความ
อนุเคราะห์ ขอความเป็นธรรม เจ้าหน้าที่
ให้บริการล่าช้า ปฏิเสธการรักษา กิริยาไม่
เหมาะสม วาจาไม่สุภาพ การรักษาพยาบาล
ผิดพลาด ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ชู้สาว  
อนาจาร ทำร้ายร่างกาย  

115 

6 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สถานบริการ(คลินิก)ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มี
ใบอนุญาต(คลินิกเถื่อน) อาหารไม่ปลอดภัย 
การโฆษณาฝ่าฝืนกฎหมายอาหาร ยา 
สถานพยาบาล  กัญชง  กัญชา  เครื่องมือ
แพทย์ไม่ได้มาตรฐาน   

110, 111 

7 กลุ่มงานเภสัชสาธารณสุขและ
ศูนย์บริการสุขภาพเบ็ดเสร็จ 

งานบริการด้านยา 109 

8 กลุ่มงานประกันสุขภาพ สิทธิตามหลักประกันสุขภาพ 
 

313, 314 

9 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ
รูปแบบบริการ 

ระบบส่งต่อผู้ป่วย(ส่งระหว่าง รพ. กับ รพ.) 305 

 

 

 



คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน SP-LAW-01(2564)-Rew.01(2565)  

   
                                                                                                                                                                             

๑๔ 

 

 
ลำดับ 

 
กลุ่มงาน 

 
ประเภทเรื่อง 

เบอร์
โทรศัพท์
ภายใน 

10 กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการ 
ปฐมภูมิและสุขภาพภาคประชาชน 

ค่าตอบแทน อสม. 305 

11 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข คลินิกทันตกรรม สสจ.อต.  
 

208 

12 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล การเลื่อนระดับ  ย้าย ประเมินเลื่อนเงินเดือน 
การสอบคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง    
 

204, 316 

13 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและ 
อาชีวอนามัย 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่น ขยะ  น้ำเสีย  กลิ่น
เหม็น  เสียงดัง  ฝุ่น  เหตุรำคาญ  ตลาดสด  
ร้านค้า  แผงลอยไม่สะอาด การโฆษณาหรือ
ฝ่าฝืนต่อกฎหมายแอลกอฮอล์ บุหรี่ 
 

207, 212 

14 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิตและยาเสพติด 

การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน  ความดัน  ไต  
มะเร็ง  การบำบัดยาเสพติด 
 

311 

15 กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและ 
สาธารณภัย 

คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และ
พระราชานุเคราะห์   การรับผู้ป่วยก่อนถึง รพ. 
 

303 

16 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

คลินิกนวดแผนไทย 
 
 

107 
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 (4) ร้องเรียนเป็นหนังสือลับ   
  นายทะเบียนหนังสือลับ โดยสำนักงานเลขานุการและอำนวยการ เสนอความเห็นต่อนายแพทย์ 
สาธารณสุขจังหวัดโดยระบุความเห็นว่า “เห็นควรมอบศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนแจ้งกลุ่มงาน...........
ดำเนินการต่อไป” เมื่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเห็นชอบแล้วจึงให้เจ้าหน้าที่ธุรการ ระบบร้องเรียนของ
สำนักงานเลขานุการและอำนวยการ ทำการสแกนหนังสือร้องเรียนเข้าระบบร้องเรียนพร้อมส่งเอกสารฉบับจริง
ให้ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนต่อไป  
 (5) ร้องเรียนผ่านสื่อสารมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
 เรื่องร้องเรียนผ่านสื่อสารมวลชน เช่น วิทยุ  โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์  สื่อสังคม หรือโซเชียลมีเดีย 
ให้เจ้าหน้าที่ผู้พบเหตุการณ์รายงานตามแบบรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมตัดข้อความ แคบหน้าจอ หรือ
กระทำด้วยวิธีการใดๆ เพ่ือให้ทราบข้อความเรื่องร้องเรียนนั้น ส่งศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 
 2. ข้อควรปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์/มาด้วยตนเอง 
      ขณะสนทนาควรพูดด้วยน้ำเสียงสุภาพนุ่มนวล และชัดเจน 
      ใช้ระดับเสียง และจังหวัดการพูดที่เหมาะสม 
      การพูดมีหางเสียง ครับ/ค่ะ พูดชัดถ้อยชัดคำ อักขระถูกต้องชัดเจน ใช้ภาษาที่เป็นทางการ  
      ตั้งใจฟังปัญหา หรือคำถามต่างๆ จนจบ (ไม่เถียง ไม่ปกป้องตนเอง) 
      ส่งเสียงตอบรับเป็นระยะ แสดงให้ผู้ร้องเรียนทราบว่าเรากำลังตั้งใจฟังอยู่ 
      สอบถามข้อมูลจำเป็นที่เกี่ยวข้อง ทวนคำพูดหรือใจความสำคัญ เพื่อสรุปประเด็นความต้องการให้ 
          มีความเข้าใจตรงกัน 
      กล่าวขออภัยหากมีข้อบกพร่องในการให้บริการ และแจ้งว่าจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลต่อไป 
      ควบคุมอารมณ์ตนเองให้สม่ำเสมอตลอดการสนทนา/มีความอดทนอดกลั้น 
      การร้องเรียนทางโทรศัพท์ ให้สอบถามว่าผู้ร้องเรียนสะดวกในการเข้ามาเขียนคำร้องเรียนตาม 
          แบบฟอร์มหรือ ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์หรือไม่ 
      การร้องเรียนทางโทรศัพท์ ให้วางสายโทรศัพท์หลังผู้ร้องเรียนเสมอ 
 3. การดำเนินการ 
  เมื่อกลุ่มงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง สแกนหนังสือร้องเรียนหรือแบบรับเรื่องร้องเรียนเข้าระบบ
ร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนจะส่งคำสั่งให้ดำเนินการผ่านระบบร้องเรีย น           
ให้เจ้าหน้าที่ธุรการระบบร้องเรียนของกลุ่มงานนั้นๆ ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนในระบบเสนอหัวหน้ากลุ่มงาน
เพ่ือพิจารณากำหนดผู้รับผิดชอบจัดการเรื่องร้องเรียน เมื่อดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนในขั้นตอนใดให้
เจ้าหน้าที่ธุรการระบบร้องเรียนของกลุ่มงานสแกนเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้าระบบร้องเรียนทุกขั้นตอน ตาม
รายละเอียดการปฏิบัติงานระบบร้องเรียน ในบทที่ 5 
 สำหรับการส่งเรื่องให้ทีมบริหารความขัดแย้งดำเนินการนั้น ให้ดำเนินการได้เฉพาะเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ หรือการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 

 4. แบบรับเรื่องร้องเรียน  
  ให้ใช้แบบรับเรื่องร้องเรียน ตามผนวก ก. ของคู่มือปฏิบัติงานนี้ 
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๑๖ 

3.1 ผังกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ความรุนแรงระดับ 1 (Work Flow)  
 

ลำดับ                                          กระบวนงาน       ใช้เวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1 วัน 
 
 
 
 

 
-ศูนย์บริหาร 
 จัดการเรื่อง 
 ร้องเรียน 
 

-กลุ่มงานท่ี 
 เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 

 
 

-ศูนย์บริหาร 
 จัดการเรื่อง 
 ร้องเรียน 
-กลุ่มงานท่ี 
 เกี่ยวข้อง 

2  
 
 
 
 

 
 
1 วัน 

 
 ศูนย์บริหาร 
 จัดการเรื่อง 
 ร้องเรียน 

3  
 
 

 
15 วัน 

 
กลุ่มงานท่ี 
 เกี่ยวข้อง 

 
4 

                                                                           
                                                       
 
 
 
 

 
 
 
45 วัน 

 
 
กลุ่มงานท่ี 

 เกี่ยวข้อง 

5  
 
 

 
1 วัน 

 

กลุ่มงานท่ี 
 เกี่ยวข้อง 

 
 6 

                                                                                            
1 วัน 

 

กลุ่มงานท่ี 
 เกี่ยวข้อง 

 

นพ.สสจ. 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

      ชีแ้จงข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

ลงข้อมูลในระบบ 

 

Scan ข้อมูลเข้าระบบ ร้องเรียน 

ลงทะเบียนรับในระบบ 

ช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน 

มาด้วยตนเอง/โทรศัพท ์

 

กลุ่มงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 

หนังสือร้องเรียน/
บัตรสนเท่ห์/เว็บไซต์ 

หนังสือลับ 

สนง.เลขาฯ
ฯ 

แจ้งผู้ร้องเรียนทราบเบื้องต้น 

นพ.สสจ.
มอบหมา

ย 

นพ.สสจ.
มอบหม

าย 
สนง.เลขาฯ
ฯ 

กลุ่มงาน 
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๑๗ 

3.2 ผังกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ความรุนแรงระดับ 2 (Work Flow)  
 

ลำดับ กระบวนงาน       ใช้เวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1 วัน 
 
 
 
 

 
-ศูนย์บริหาร 
 จัดการเรื่อง 
 ร้องเรียน 
 

-กลุ่มงานท่ี 
 เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 

 
 

-ศูนย์บริหาร 
 จัดการเรื่อง 
 ร้องเรียน 
-กลุ่มงานท่ี 
 เกี่ยวข้อง 

2  
 
 
 
 

 
 
1 วัน 

 
 ศูนย์บริหาร 
 จัดการเรื่อง 
 ร้องเรียน 

3  
 
 
 

 
7 วัน 

-กลุ่มงานท่ี 
 เกี่ยวข้อง 
  -ทีมบริหาร 
ความขัดแย้ง 

 
4 

                                                                         
                                                       
 
 

 
30 วัน 

-กลุ่มงานท่ี 
   เกี่ยวข้อง 
 -ทีมบริหาร 
  ความขัดแย้ง 

 
5 

 
 
 

 
1 วัน 

 

กลุ่มงานท่ี 
 เกี่ยวข้อง 

 
 6 

                                                                                            
1 วัน 

กลุ่มงานท่ี 
 เกี่ยวข้อง 

 

แจ้งผู้ร้องเรียน
ทราบเบื้องต้น 

      ประชุม/ลงพื้นที่เจรจา 

นพ.สสจ. ตรวจสอบ/ชี้แจงขอ้เท็จจริง/
รายงานผลการเจรจา 

 

Scan ข้อมูลเข้าระบบ ร้องเรียน 

ช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน 

มาด้วยตนเอง/โทรศัพท ์

 

กลุ่มงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 

หนังสือร้องเรียน/
บัตรสนเท่ห์/เว็บไซต์ 

หนังสือลับ 

สนง.เลขาฯ
ฯ 

นพ.สสจ.
มอบหม

าย 
สนง.เลขาฯ
ฯ 

ลงทะเบียนรับในระบบ 

นพ.สสจ.
มอบหมา

ย 

กลุ่มงาน ทีมบริหารความขัดแย้ง 

      ชีแ้จงข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

ลงข้อมูลในระบบ 
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๑๘ 

3.3 ผังกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ความรุนแรงระดับ 3 (Work Flow) 
 

ลำดับ กระบวนงาน       ใช้เวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1 วัน 
 
 
 
 

 
-ศูนย์บริหาร 
 จัดการเรื่อง 
 ร้องเรียน 
 

-กลุ่มงานท่ี 
 เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 

 
 

-ศูนย์บริหาร 
 จัดการเรื่อง 
 ร้องเรียน 
-กลุ่มงานท่ี 
 เกี่ยวข้อง 

2  
 
 
 
 

 
 
1 วัน 

 
 ศูนย์บริหาร 
 จัดการเรื่อง 
 ร้องเรียน 

3  
 
 
 

 
5 วัน 

-กลุ่มงานท่ี 
 เกี่ยวข้อง 
  -ทีมบริหาร 
ความขัดแย้ง 

 
4 

                                                                         
                                                       
 
 

 
15 วัน 

-กลุ่มงานท่ี 
   เกี่ยวข้อง 
 -ทีมบริหาร 
  ความขัดแย้ง 

 
5 

 
 
 

 
1 วัน 

 

กลุ่มงานท่ี 
 เกี่ยวข้อง 

 
 6 

                                                                                            
1 วัน 

กลุ่มงานท่ี 
 เกี่ยวข้อง 

 

แจ้งผู้ร้องเรียน
ทราบเบื้องต้น 

      ประชุม/ลงพื้นที่เจรจา 

นพ.สสจ. ตรวจสอบ/ชี้แจงขอ้เท็จจริง/
รายงานผลการเจรจา 

 

Scan ข้อมูลเข้าระบบ ร้องเรียน 

ช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน 

มาด้วยตนเอง/โทรศัพท ์

 

กลุ่มงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 

หนังสือร้องเรียน/
บัตรสนเท่ห์/เว็บไซต์ 

หนังสือลับ 

สนง.เลขาฯ
ฯ 

นพ.สสจ.
มอบหม

าย 
สนง.เลขาฯ
ฯ 

ลงทะเบียนรับในระบบ 

นพ.สสจ.
มอบหมา

ย 

กลุ่มงาน ทีมบริหารความขัดแย้ง 

      ชีแ้จงข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

ลงข้อมูลในระบบ 
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๑๙ 

 
3.4 ผังกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ความรุนแรงระดับ 4 (Work Flow) 
 

ลำดับ กระบวนงาน       ใช้เวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ทันท ี
 
 
 

 
-ศูนย์บริหาร 
 จัดการเรื่อง 
 ร้องเรียน 

 
 
 
 
 
 

 
 
ทันท ี

 
-ศูนย์บริหาร 
 จัดการเรื่อง 
 ร้องเรียน 

2  
 
 
 

 
5 วัน 

 
  -ทีมบริหาร 
ความขัดแย้ง 

 
3 

                                                                         
                                                       
 
 
 
 
 

 
 
 
7 วัน 

 
 
 -ทีมบริหาร 
ความขัดแย้ง 

4 
  

                                                     
                                                  

 
1 วัน 

 
 ทีมบริหาร 
ความขัดแย้ง 

 
 
 
 
 
 

 

ลงข้อมูลในระบบ 

Scan ข้อมูลเข้าระบบ ร้องเรียน  

ลงทะเบียนรับในระบบ 

ช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน 

ศูนย์บริหารจัดการ 
เร่ืองร้องเรียน 

ทีมบริหารความ
ขัดแย้ง 

 

 
       ประชุม/ลงพื้นที่เจรจา 

นพ.สสจ. 

นพ.สสจ. 
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๒๐ 

3.5 ผังกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ความรุนแรงระดับ 5 (Work Flow) 
 

ลำดับ กระบวนงาน       ใช้เวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ทันท ี
 
 
 

 
-ศูนย์บริหาร 
 จัดการเรื่อง 
 ร้องเรียน 

 
 
 
 
 
 

 
 
ทันท ี

 
-ศูนย์บริหาร 
 จัดการเรื่อง 
 ร้องเรียน 

2  
 
 
 

 
ทันท ี

 
  -ทีมบริหาร 
ความขัดแย้ง 

 
3 

                                                                         
                                                       
 
 
 
 
 

 
 
 
3 วัน 

 
 
 -ทีมบริหาร 
ความขัดแย้ง 

4 
  

                                                     
                                                  

 
1 วัน 

 
 ทีมบริหาร 
ความขัดแย้ง 

 
 
 
 
 
 

 

ลงข้อมูลในระบบ 

Scan ข้อมูลเข้าระบบ ร้องเรียน  

ลงทะเบียนรับในระบบ 

ช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน 

ศูนย์บริหารจัดการ 
เร่ืองร้องเรียน 

ทีมบริหารความ
ขัดแย้ง 

 

 
       ประชุม/ลงพื้นที่เจรจา 

นพ.สสจ. 

นพ.สสจ. 
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๒๑ 

บทที่ 4 
การจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีฉุกเฉิน 

 
4.1 กรณีฉุกเฉิน หมายถึง 
       ผู้ร้องเรียนใช้ถ้อยคำไม่สุภาพอย่างร้ายแรง เอะอะโวยวาย ใช้กำลัง ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ 
       ผู้ร้องเรียนรวมกลุ่มประท้วงในบริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
4.2 ผังกระบวนการจัดการ 

ลำดับ กระบวนงาน       ใช้เวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ทันท ี

 
-ศูนย์บริหาร 
 จัดการเรื่อง 
 ร้องเรียน  

 
 

 
ทันท ี

-ทีมบริหาร 
ความขัดแย้ง 

2  
 
 
 
 

 
ทันท ี

 
  -ทีมบริหาร 
ความขัดแย้ง 

 
3 

                                                                         
                                                       
 
 

 
ทันท ี

 
 -ทีมบริหาร 
ความขัดแย้ง 

4  
 
 
 
 

 
ทันท ี

-ทีมบริหาร 
ความขัดแย้ง 
-กลุ่มงาน EMS 
-กลุ่มงาน 
 บริหารทั่วไป 

5 
  

                                                     
                                                  

 
1 วัน 

 

 ศูนย์บริหาร 
จัดการเรื่อง 
ร้องเรียน 

 

ลงข้อมูลในระบบ 

ทีมบริหารความขัดแย้ง  

ผู้ประสบเหตุ 

ศูนย์บริหารจัดการ 
เร่ืองร้องเรียน 

              ลงพื้นที่/เจรจา 

สำเร็จ 

ยุติ 

ไม่สำเร็จ 

รายงานผลการเจรจา/ 
การดำเนินการ 

EMS กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

นพ.สสจ. 
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๒๒ 

 
4.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 
 (1) เมื่อมีผู้ร้องเรียนตามเหตุกรณีเหตุฉุกเฉิน คือผู้ร้องเรียนใช้ถ้อยคำไม่สุภาพอย่างร้ายแรง เอะอะ
โวยวาย  ใช้กำลัง ผู้ร้องเรียนรวมกลุ่มประท้วงในบริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ผู้ประสบเหตุ
แจ้งศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (กลุ่มกฎหมาย) ทราบทันที โดยวิธีโทรศัพท์ ต่อหมายเลข 115  หรือวิธี
อ่ืนใดโดยเร็ว 
 
 (2) ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน รายงานหัวหน้าทีมบริหารความขัดแย้ง 
 
 (3) หัวหน้าทีมบริหารความขัดแย้ง กำหนดทีมตามความเหมาะสมลงพ้ืนที่ เจรจา กรณีมี            
ผู้ร้องเรียนรวมกลุ่มหลายคน ให้เจรจาเบื้องต้น และนำผู้ร้องเรียนหรือผู้แทนเพื่อเจรจาในห้องประชุม 
 
 (4) กรณีทีมบริหารความขัดแย้งไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ให้หัวหน้าทีมบริหารความ
ขัดแย้ง มอบหมายให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงาน
ราชการ โดยแจ้งเหตุไปที่สถานีตำรวจอำเภอลับแล  และมอบหมายกลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ด้านการรักษาพยาบาล 
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๒๓ 

บทที่ 5 
การปฏิบัติงานในระบบร้องเรียน 

 
5.1 ผู้มีหน้าทีแ่ละสิทธิเข้าใช้งานในระบบร้องเรียน 
 ผู้มีหน้าที่และมีสิทธิเข้าใช้งานในระบบร้องเรียนประกอบด้วย 
 (1) เจ้าหน้าที่ธุรการระบบร้องเรียน ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มงานในแต่ละกลุ่มงาน เป็นผู้
สแกนเอกสารเรื่องร้องเรียนเข้าสู่ระบบ รับคำสั่งและลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนจากศูนย์บริหารจัดการเรื่อง
ร้องเรียน เสนอต่อหัวหน้ากลุ่มงานเพ่ือพิจารณาดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน แสกนเอกสารเข้าระบบในทุก
ขั้นตอนจนกว่าการจัดการเรื่องร้องเรียนเสร็จเรียบร้อย จึงปิดเรื่องร้องเรียน  
 (2) หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน เมื่อมอบหมายเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานเป็นผู้ดำเนินการเรื่องร้องเรียน
แล้วให้ติดตาม กำกับ การจัดการเรื่องร้องเรียนทุกข้ันตอนผ่านระบบร้องเรียนจนกว่าจะปิดเรื่องร้องเรียนเสร็จ
เรียบร้อย 
 (3) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน เป็นผู้พิจารณาระดับความรุนแรงของเรื่องร้องเรียน 
สั่งการให้กลุ่มงานผู้รับผิดชอบจัดการเรื่องร้องเรียนเบื้องต้นผ่านคำสั่งในระบบร้องเรียน ติดตาม กำกับ การ
จัดการเรื่องร้องเรียนทุกกลุ่มงานในภาพรวมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 เจ้าหน้าที่ธุรการระบบร้องเรียน และหัวหน้ากลุ่มงาน เข้าระบบร้องเรียนโดยใช้ USER และ 
PASSWORD เดียวกัน สามารถเข้าใช้งานในระบบร้องเรียนได้เฉพาะกลุ่มงานของตนเองเท่านั้น 
 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน  เป็น ADMIN ระบบร้องเรียน สามารถเข้าถึงระบบ
ร้องเรียนของทุกกลุ่มงาน 
 
5.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบร้องเรียน 
 ระบบร้องเรียน เป็นโปรแกรมบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนติดตั้งบนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุตรดิตถ์  
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๒๔ 

 

 
 

 
 

จดัท ำโดย นำยเสฎฐวุฒิ ทิพยล์ุย้ นกัวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบติักำร 
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๒๕ 
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๒๖ 
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๒๗ 
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๒๘ 

ผนวก ก. 
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                                  แบบรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
 

แบบรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ ์

130 หมู่ 8 ตำบลชัยจุมพล  อำเภอลับแล  
จังหวัดอุตรดติถ์ 53130 

 

วันท่ีรับ.............................................................................................. 
เวลา.................................................................................................. 
เจ้าหน้าท่ีรับเรื่อง.............................................................................. 
                     (...........................................................................) 

1. ผูร้้องเรียน    ไม่แจ้งช่ือ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์       แจ้งช่ือ-สกุล แต่ไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อ 
                     ช่ือ-สกุล.........................................................................อาย.ุ.........ปี บตัรประชาชนเลขท่ี.........................................  
ที่อยู่.....................................................................................................................................................โทรศัพท์........................................... 
 เจ้าหน้าทีร่ับเรื่อง อ่านข้อความต่อไปน้ีให้ผู้ร้องเรียนฟัง และรับทราบ 
           กรณีผู้ร้องเรียนไม่แจ้งชื่อ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ คำร้องอาจถูกงดการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การพิจารณาเรื่องร้องเรียน             
2. รายละเอียด (อาจแนบบันทกึรายละเอยีดเพิ่มเติมตามแบบในกรณีมีขอ้มูลหรือรายละเอยีดมาก)  
............................................................................................................................. .......................
............................................................................................................ ........................................
............................................................................................................................. .......................
.................................................................... ................................................................................
............................................................................................................................. .......................
....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................... 
............................................................................................................................. .......................
............................................................................................... ..................................................... 
 เจ้าหน้าทีร่ับเรื่อง อ่านข้อความต่อไปน้ีให้ผู้ร้องเรียนฟัง และรับทราบ 
              ทั้งนี้ ข้าพเจ้าผู้ร้องเรียนขอรับรองว่าเรื่องร้องเรยีนข้างต้นเป็นความจริง หากขา้พเจ้าร้องเรยีนด้วยความ
เท็จ ขา้พเจ้ายินยอมรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญา และเจ้าหน้าที่ไดแ้จ้งให้ข้าพเจา้ทราบแล้วว่าหากเป็นคำร้องที่
ไม่สุจริตอาจต้องรบัผิดตามกฎหมายได้ 

3. หลักฐานเบื้องต้นท่ีได้
ยื่นประกอบคำร้องเรียน/
อ้างถึงบุคคล  
 ภาพถ่าย..............ภาพ 
 แผ่นซีดี...............แผ่น  
 อื่นๆ     
.....................................
.....................................
..................................... 
..................................... 
4. แจ้งผลดำเนินการกลับ 
  ประสงค ์
  ไม่ประสงค ์

5. ประเภทเรื่อง (สำหรับ ศูนยบ์ริหารเรื่องร้องเรียน)  
      การให้บริการทางการแพทย์ฯ    คุณภาพการให้บริการ    การจัดซื้อจัดจ้าง     การบริหารจัดการ  
      วินัย และการทุจริต                การคุ้มครองผู้บรโิภคฯ   อนามัยสิ่งแวดล้อม   อื่นๆ............................                                                                                             
6. เรยีน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ ์
           ศูนย์บริหารจัดการเรื่องรอ้งเรียน พิจารณาแล้วเห็นว่ามี 
*ความรุนแรงระดับ..................เหน็ควร......................................... 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
 
                             ลงช่ือ................................................... 
                                    (...............................................) 
                             วันท่ี......................................................         

7. คำสั่งนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ ์
    ..................................................................................................... 
...........................................................................................................  
......................................................................................................... 

 
                     ลงช่ือ................................................... 
                           (...................................................) 
                   ตำแหน่ง.................................................... 
                   วันท่ี........................................................... 

เลขท่ีคำร้อง................../..................... 
(สำหรับ ศูนย์บริหารเรื่องร้องเรียน) 

 

ให้พิมพ์ข้อความ (ด้านหลัง) ไว้แผ่นเดียวกัน 

หน้า.............จาก................ 
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๓๐ 

(ด้านหลัง).... 
การดำเนินการของกลุ่มงานผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
คำสั่ง/ความเห็น หัวหน้ากลุ่มงาน 
 งดการพิจารณา  
      เนื่องจาก............................................................................................................................................................................... 
 ยุติเรื่อง 
      เนื่องจาก............................................................................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................................................................................. 
  
 มอบหมายเจา้หน้าท่ีจัดการเรือ่งร้องเรียน 
     ........................................................................................................ 
 
     ลงช่ือ...................................................หัวหน้ากลุม่งาน 
            (...............................................) 
      วันท่ี......................................................         

 
 รับทราบ 
 
ลงช่ือ..........................................ผูไ้ด้รับมอบหมาย 
     (...............................................) 
วันท่ี......................................................         

 
* ระดับความรุนแรงเรื่องร้องเรียน (ตามคู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน) 

ระดับความรุนแรง 
 

สถานการณ ์
 

ระดับ 1 เรื่องเล็กน้อยทั่วไป เมื่อรับเรื่องร้องเรียนแล้วสามารถช้ีแจงให้ผู้ร้องเรียนเข้าใจ และยุติเรื่องได้ 
 

ระดับ 2 มีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า 1 คน มีการอ้างถึงบุคคลอื่นหรือหน่วยงานในสังกัดที่ไม่สามารถช้ีแจงข้อเท็จจริงได้
ในทันที หรือในการดำเนินการต้องผ่านการประชุมพิจารณา 
 

ระดับ 3 มีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า 1 คน มีการอ้างถึงบุคคลอื่นหรือหน่วยงานในสังกัดที่ไม่สามารถช้ีแจงข้อเท็จจริงได้
ในทันที หรือในการดำเนินการต้องผ่านการประชุมพิจารณา และเรื่องดังกล่าวมีผลกระทบกับช่ือเสียงของ
หน่วยงาน เช่น การแอบอ้างผู้บริหาร พฤติกรรมการให้บริการที่มีการโตเ้ถียง ด่าทอ ทะเลาะวิวาทเสียงดัง 
 

ระดับ 4 มีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า 1 คน มีการอ้างถึงบุคคลอื่นหรือหน่วยงานในสังกัดที่ไม่สามารถช้ีแจงข้อเท็จจริงได้
ในทันที หรือในการดำเนินการต้องผ่านการประชุมพิจารณา และเรื่องดังกล่าวมีผลกระทบกับช่ือเสียงของ
หน่วยงาน เช่น การแอบอ้างผู้บริหาร พฤติกรรมการให้บริการที่มีการโตเ้ถียง ด่าทอ ทะเลาะวิวาทเสียงดัง 
และกรณีเสี่ยงต่อการถูกฟ้องคดี หรือถูกฟ้องคดีแล้วเช่น การรักษาพยาบาลที่เกิดอันตรายสาหัส 
 

ระดับ 5 มีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า 1 คน มีการอ้างถึงบุคคลอื่นหรือหน่วยงานในสังกัดที่ไม่สามารถช้ีแจงข้อเท็จจริงได้
ในทันที หรือในการดำเนินการต้องผ่านการประชุมพิจารณา และเรื่องดังกล่าวมีผลกระทบกับช่ือเสียงของ
หน่วยงาน เช่น การแอบอ้างผู้บริหาร พฤติกรรมการให้บริการที่มีการโตเ้ถียง ด่าทอ ทะเลาะวิวาทเสียงดัง 
การกระทำที่ส่งผลต่อชีวิตและเสี่ยงต่อการถูกฟ้องคดี หรือถูกฟ้องคดีแล้วเช่น การเสียชีวิตจากการ
รักษาพยาบาล 
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                               แบบรับเร่ืองร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
                                                   (ใบต่อ) 

 

แบบบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมเรือ่งร้องเรียนทางโทรศัพท ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ ์

130 หมู่ 8 ตำบลชัยจุมพล  อำเภอลับแล  
จังหวัดอุตรดติถ์ 53130 

 

วันท่ีรับ.................................................................................... 
เวลา........................................................................................ 
เจ้าหน้าท่ีรับเรื่อง.................................................................... 
                     (.................................................................) 

 

2.รายละเอียด (ต่อ) 
 

 .......................................................................................................................................... ............................................... 
............................................................................................................................. .............................................................. 
....................................................................................................................................................... .................................... 
.............................................................................................. .................................................................................... ......... 
............................................................................................................................. ..............................................................
............................................................................................................................. .............................................................. 
........................................................................................................................................................................ ................... 
............................................................................................................... ................................................................... ......... 
............................................................................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................. .............................................................. 
........................................................... ....................................................................................................................... ......... 
............................................................................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................. .............................................................. 
.................................................................... .............................................................................................................. ......... 
............................................................................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................. .............................................................. 
.................................................................... .............................................................................................................. ......... 
............................................................................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................. .............................................................. 
เจ้าหน้าที่รับเร่ือง อ่านข้อความต่อไปนี้ให้ผู้ร้องเรียนฟัง และรับทราบ 
ทั้งนี ้ข้าพเจ้าผู้ร้องเรียนขอรับรองว่าเรื่องร้องเรียนข้างต้นเป็นความจริง หากข้าพเจ้าร้องเรียนด้วยความเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบ
ทั้งทางแพ่งและทางอาญา และเจา้หน้าท่ีได้แจ้งให้ข้าพเจา้ทราบแลว้ว่าหากเป็นคำร้องที่ไม่สุจริตอาจต้องรับผิดตามกฎหมายได้ 

หน้า.............จาก................ 
 

เลขท่ีคำร้อง................../..................... 
(สำหรับ ศูนย์บริหารเรื่องร้องเรียน) 
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๓๒ 

 
 

                             
แบบรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป 

 

แบบรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ ์

130 หมู่ 8 ตำบลชัยจุมพล  อำเภอลับแล  
จังหวัดอุตรดติถ์ 53130 

 

วันท่ีรับ.............................................................................................. 
เวลา.................................................................................................. 
เจ้าหน้าท่ีรับเรื่อง.............................................................................. 
                     (...........................................................................) 

 

1. ช่องทางร้องเรียน    มาด้วยตนเอง     อื่นๆ ............................................................................................................................... 
2. ผูร้้องเรียน    ไม่แจ้งช่ือ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์       แจ้งช่ือ-สกุล แต่ไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อ 
                     ช่ือ-สกุล.........................................................................อาย.ุ.........ปี บตัรประชาชนเลขท่ี.........................................  
ที่อยู่.....................................................................................................................................................โทรศัพท์........................................... 
 เจ้าหน้าทีร่ับเรื่อง แจ้งผู้ร้องเรียนอ่านข้อความต่อไปน้ี  
          กรณีผู้ร้องเรียนไม่แจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ คำร้องอาจถูกงดการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การพิจารณาเรื่องร้องเรียน 
3. รายละเอียด (อาจแนบบันทกึรายละเอยีดเพิ่มเติมตามแบบในกรณีมีขอ้มูลหรือรายละเอยีดมาก)  
........................................................................................................... .........................................
....................................................................................................................................................
................................................................... .................................................................................
............................................................................................................................. .......................
....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................... 
              ทั้งนี้ ข้าพเจ้าผู้ร้องเรียนขอรับรองว่าเรื่องร้องเรยีนข้างต้นเป็นความจริง หากขา้พเจ้าร้องเรยีนด้วยความ
เท็จ ขา้พเจ้ายินยอมรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญา และเจ้าหน้าที่ไดแ้จ้งให้ข้าพเจา้ทราบแล้วว่าหากเป็นคำร้องที่
ไม่สุจริตอาจต้องรบัผิดตามกฎหมายได้ 
                                               ลงชื่อ........................................................ผู้ร้องเรียน 
                                                 (................................................................) 

4. หลักฐานเบื้องต้นทีไ่ด้
ยื่นประกอบคำร้องเรียน/
อ้างถึงบุคคล  
 ภาพถ่าย..............ภาพ 
 แผ่นซีดี...............แผ่น  
 อื่นๆ     
.....................................
.....................................  
5. แจ้งผลดำเนินการกลับ 
  ประสงค ์
  ไม่ประสงค ์

6. ประเภทเรื่อง (สำหรับ ศูนยบ์ริหารเรื่องร้องเรียน)  
      การให้บริการทางการแพทย์ฯ    คุณภาพการให้บริการ    การจัดซื้อจัดจ้าง     การบริหารจัดการ  
      วินัย และการทุจริต                การคุ้มครองผู้บรโิภคฯ   อนามัยสิ่งแวดล้อม   อื่นๆ............................                                                                                             
7. เรยีน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ ์
           ศูนย์บริหารจัดการเรื่องรอ้งเรียน พิจารณาแล้วเห็นว่ามี 
*ความรุนแรงระดับ..................เหน็ควร......................................... 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
 
                             ลงช่ือ................................................... 
                                    (...............................................) 
                             วันท่ี......................................................         

8. คำสั่งนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ ์
    ..................................................................................................... 
...........................................................................................................  
......................................................................................................... 

 
                  ลงช่ือ..................................................... 
                           (...................................................) 
                   ตำแหน่ง.................................................... 
                   วันท่ี........................................................... 

หน้า.............จาก................ 
 

ให้พิมพ์ข้อความ (ด้านหลัง) ไว้แผ่นเดียวกัน 

เลขท่ีคำร้อง................../..................... 
(สำหรับ ศูนย์บริหารเรื่องร้องเรียน) 

 



คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน SP-LAW-01(2564)-Rew.01(2565)  

   
                                                                                                                                                                             

๓๓ 

(ด้านหลัง)...    
 

การดำเนินการของกลุ่มงานผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
คำสั่ง/ความเห็น หัวหน้ากลุ่มงาน 
 งดการพิจารณา  
      เนื่องจาก............................................................................................................................................................................... 
 ยุติเรื่อง 
      เนื่องจาก............................................................................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................................................................................. 
  
 มอบหมายเจา้หน้าท่ีจัดการเรือ่งร้องเรียน 
     ........................................................................................................ 
 
     ลงช่ือ...................................................หัวหน้ากลุม่งาน 
            (...............................................) 
      วันท่ี......................................................         

 
 รับทราบ 
 
ลงช่ือ..........................................ผูไ้ด้รับมอบหมาย 
     (...............................................) 
วันท่ี......................................................         

 
 
* ระดับความรุนแรงเรื่องร้องเรียน (ตามคู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน) 

ระดับความรุนแรง 
 

สถานการณ ์
 

ระดับ 1 เรื่องเล็กน้อยทั่วไป เมื่อรับเรื่องร้องเรียนแล้วสามารถช้ีแจงให้ผู้ร้องเรียนเข้าใจ และยุติเรื่องได้ 
 

ระดับ 2 มีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า 1 คน มีการอ้างถึงบุคคลอื่นหรือหน่วยงานในสังกัดที่ไม่สามารถช้ีแจงข้อเท็จจริงได้
ในทันที หรือในการดำเนินการต้องผ่านการประชุมพิจารณา 
 

ระดับ 3 มีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า 1 คน มีการอ้างถึงบุคคลอื่นหรือหน่วยงานในสังกัดที่ไม่สามารถช้ีแจงข้อเท็จจริงได้
ในทันที หรือในการดำเนินการต้องผ่านการประชุมพิจารณา และเรื่องดังกล่าวมีผลกระทบกับช่ือเสียงของ
หน่วยงาน เช่น การแอบอ้างผู้บริหาร พฤติกรรมการให้บริการที่มีการโตเ้ถียง ด่าทอ ทะเลาะวิวาทเสียงดัง 
 

ระดับ 4 มีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า 1 คน มีการอ้างถึงบุคคลอื่นหรือหน่วยงานในสังกัดที่ไม่สามารถช้ีแจงข้อเท็จจริงได้
ในทันที หรือในการดำเนินการต้องผ่านการประชุมพิจารณา และเรื่องดังกล่าวมีผลกระทบกับช่ือเสียงของ
หน่วยงาน เช่น การแอบอ้างผู้บริหาร พฤติกรรมการให้บริการที่มีการโตเ้ถียง ด่าทอ ทะเลาะวิวาทเสียงดัง 
และกรณีเสี่ยงต่อการถูกฟ้องคดี หรือถูกฟ้องคดีแล้วเช่น การรักษาพยาบาลที่เกิดอันตรายสาหัส 
 

ระดับ 5 มีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า 1 คน มีการอ้างถึงบุคคลอื่นหรือหน่วยงานในสังกัดที่ไม่สามารถช้ีแจงข้อเท็จจริงได้
ในทันที หรือในการดำเนินการต้องผ่านการประชุมพิจารณา และเรื่องดังกล่าวมีผลกระทบกับช่ือเสียงของ
หน่วยงาน เช่น การแอบอ้างผู้บริหาร พฤติกรรมการให้บริการที่มีการโตเ้ถียง ด่าทอ ทะเลาะวิวาทเสียงดัง 
การกระทำที่ส่งผลต่อชีวิตและเสี่ยงต่อการถูกฟ้องคดี หรือถูกฟ้องคดีแล้วเช่น การเสียชีวิตจากการ
รักษาพยาบาล 
 



คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน SP-LAW-01(2564)-Rew.01(2565)  

   
                                                                                                                                                                             

๓๔ 

 
 

 แบบรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
(ใบต่อ) 

 

แบบบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมเรือ่งร้องเรียนทั่วไป 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ ์

130 หมู่ 8 ตำบลชัยจุมพล  อำเภอลับแล  
จังหวัดอุตรดติถ์ 53130 

 

วันท่ีรับ.................................................................................... 
เวลา........................................................................................ 
เจ้าหน้าที่รับเรื่อง.................................................................... 
                     (.................................................................) 

 

3.รายละเอียด (ต่อ) 
 

 .......................................................................................................................................... ............................................... 
................................................................................... ............................................................................................... ......... 
............................................................................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................................................ ...............................
.................................................................................................... ..................................................................... .................. 
............................................................................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................................................................. .............. 
.................................................................................................................... .............................................................. ......... 
............................................................................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................. .............................................................. 
................................................................ .................................................................................................................. ......... 
............................................................................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................. .............................................................. 
......................................................................................................................................... .................................................. 
................................................................................ .................................................................................................. ......... 
............................................................................................................................. .............................................................. 
ทั้งนี ้ข้าพเจ้าผู้ร้องเรียนขอรับรองว่าเรื่องร้องเรียนข้างต้นเป็นความจริง หากข้าพเจ้าร้องเรียนด้วยความเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบ
ทั้งทางแพ่งและทางอาญา และเจา้หน้าท่ีได้แจ้งให้ข้าพเจา้ทราบแลว้ว่าหากเป็นคำร้องท่ีไม่สุจริตอาจต้องรับผิดตามกฎหมายได้ 
 
                                              ลงชื่อ........................................................ผู้ร้องเรียน 
                                                 (................................................................) 

หน้า.............จาก................ 
 

เลขท่ีคำร้อง................../..................... 
(สำหรับ ศูนย์บริหารเรื่องร้องเรียน) 

 



คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน SP-LAW-01(2564)-Rew.01(2565)  

   
                                                                                                                                                                             

๓๕ 

ผนวก ข. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






