


กลุมกฎหมาย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ

คูมือการดำเนินงานคูมือการดำเนินงานคูมือการดำเนินงาน
เรื่องรองเรียนการปฏิบัติงาน 

หรือ การใหบริการของเจาหนาที่ภายในหนวยงาน
เรื่องรองเรียนการปฏิบัติงาน 

หรือ การใหบริการของเจาหนาที่ภายในหนวยงาน
เรื่องรองเรียนการปฏิบัติงาน 

หรือ การใหบริการของเจาหนาที่ภายในหนวยงาน



คำนำ 
 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ มีนโยบายการปฏิบัติงานตามนโยบายการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือดำเนินงานการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำคัญ
ในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคี เครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่ น การ
ส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนา นำกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สำคัญในการ ประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี    
ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ได้จัดทำคู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่  เพ่ือเป็นวิธีปฏิบัติงาน(Work Instruction) สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องราว  ร้องทุกข์ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือ
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ จะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะนำไปเป็น
มาตรฐานการปฏิบัติงานจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
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1.หลักการและเหตุผล 

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ไว้ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล แผนงานที่ 11 การพัฒนา
ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564  บรรจุในแผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการที่ 33 โครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กำหนดเป็นตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA (ค่าเป้าหมายร้อยละ 92 สิ้นสุดในไตรมาสที่ 4) 
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ มีหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงาน
ปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ ในการดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการ
สาธารณสุขในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
สาธารณสุขในเขตพ้ืนที่จังหวัด เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ
มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่
จังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง ดังนั้น เพ่ือตอบสนองนโยบายข้างต้น จึงจัดทำคู่มือการดำเนินงาน
เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่  เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้สามารถ
ตอบสนองข้อร้องทุกข์ ร้องเรียนของประชาชนได้อย่างครอบคลุม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 

2.วัตถุประสงค์  
 ๑) เพ่ือให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนำไปเป็นกรอบแนวทางการ 
ดำเนินงานให้ เกิดเป็นรูปธรรม  ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 ๒) เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน  ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่
สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย ที่ เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ อย่าง
ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ  
 ๓) เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงาน
ใหม่ พัฒนาให้การทำงานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการ  ให้
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน  

 4) เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ผู้กำกับดูแล ตลอดจนเจ้าหน้าที่บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ  
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและหรือมีส่วนร่วมในการตอบสนองข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของหน่วยงาน 
           5) เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน 
 

3. คำจำกัดความ 
 

 ผู้ร้องเรียน หมายถึง ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้เข้ารับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงาน
แจ้งเรื่องร้องเรียน 
 เรื่องร้องเรียน  หมายถึง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ และหน่วยงานในสังกัด 
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 การปฏิบัติงาน  หมายถึง  การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ คำสั่งผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมาย 
และการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 การให้บริการ   หมายถึง  พฤติกรรมการให้บริการและการรักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่ เช่น การ
ให้บริการล่าช้า  การไม่ใส่ใจผู้รับบริการ  ใช้คำพูดหรือกิริยาไม่เหมาะสมกับผู้รับบริการ การจ่ายยา  การรักษา  
การให้คำแนะนำ เป็นต้น  
 การจัดการเรื่องร้องเรียน หมายถึง กระบวนการในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน
หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์และหน่วยงานในสังกัด ตั้งแต่การรับ
เรื่อง การตรวจสอบข้อเท็จจริง จนได้ข้อสรุป และแจ้งผลการดำเนินการให้หน่วยงานผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้
ร้องเรียนทราบกรณีท่ีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ชัดเจน 
 จำหน่ายเรื่อง หมายถึง สิ้นสุดกระบวนการดำเนินงานของทีมเคลื่อนที่เร็ว/เจรจาไกล่เกลี่ย  
 

4.ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 
1) กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือ

การให้บริการของเจ้าหน้าที่ จากช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์    
2) กลุ่มกฎหมาย วิเคราะห์เนื้อหา สรุปความเห็นและจัดทำหนังสือ เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา  
3) แจ้งผู้ร้องเรียน/หน่วยงานผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนทราบเบื้องต้นภายใน 7 วัน  
4) ส่งเรื่องให้ทีมเคลื่อนที่เร็ว/เจรจาไกล่เกลี่ยของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ หรือ

หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ย 
5) หน่วยงานในสังกัด แก้ไขไม่ได้ ส่งเรื่องให้ทีมเคลื่อนที่ เร็ว/เจรจาไกล่เกลี่ยของสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
6) ยุติเรื่อง 30 วันทำการ /จำหน่ายข้อพิพาท   

   7) กลุ่มกฎหมายแจ้งผลการดำเนินการให้หน่วยงานผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน นับแต่
ยุติเรื่อง  
  8) เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณเรื่องร้องเรียนเพ่ือการประมวลผล และสรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร 
 
5.ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน 
     1) เดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเองท่ีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ (วัน และเวลาราชการ) 
 2) ส่งทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 130 หมู่ที่ 8 ตำบลชัยจุมพล 
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53130 
  - หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
  - บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
 3) ร้องเรียนผ่านหน่วยรับเรื่องร้องทุกข์อ่ืนๆ เช่น ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ สำนักนายกรัฐมนตรี 1111 
ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 
      4) สื่อสารมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
 5) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ http://uto.moph.go.th/2018/web 
 6) ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์/โทรสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ (วัน และเวลาราชการ)  
    - หมายเลขโทรศัพท ์055-411439 ต่อกลุ่มกฎหมาย 201   
    - หมายเลขโทรสาร 055-411848 
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แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน หรือ 
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียนจากช่องทางรับเรื่อง 

กลุ่มกฎหมาย 

หน่วยงานในสังกัด  
ทีมเคลื่อนที่เร็ว/เจรจาไกล่เกลี่ย 

ทีมเคลื่อนที่เร็ว/ 
เจรจาไกล่เกลี่ย สสจ.อต. 

 

 แก้ไขได้ 

จำหน่ายเรื่อง 

 แจ้งผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 จัดเก็บข้อมูลในระบบ 

นพ.สสจ.อต.
พิจารณา 

ยุติเรื่อง 30 
วันทำการ 

 แก้ไขไม่ได้  แก้ไขได้  แก้ไขไม่ได้ 
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6.หลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน 
6.1 ใช้ถ้อยคำหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย  

     1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน อย่างชัดเจน 
     2) วันเดือนปี ที่ได้ร้องเรียน 
     3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนปรากฏอย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อน หรือ
เสียหาย ต้องการให้ดำเนินการแก้ไขอย่างไร  
     4) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) 

6.2 ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแส หรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอ่ืน
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

6.3 เป็นเรื่องที่ประสงค์ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ช่วยเหลือหรือขจัดความเดือดร้อน 
ในด้านที่เก่ียวข้องกับความรับผิดชอบหรือภารกิจของสำนักงานสาธารณสุข 

6.4 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ  ของ
เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

6.5 การร้องเรียนนั้น ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้ เพ่ือยืนยันว่ามีตัวตนจริง ไม่ได้สร้าง
เรื่องเพ่ือกล่าวหาบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานให้เกิดความเสียหาย 

 

          เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
1. เรื่องร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการตรวจสอบ

หาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูล และเก็บเป็นฐานข้อมูล  
2. ต้องไม่เป็นเรื่องรอ้งเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้  

    1) เรื่องร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุพยานแวดล้อมชัดเจน และเพียงพอที่จะ
ทำการสืบสวนต่อไปได้  
       ๒) คำร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องท่ีศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งอัน
เป็นทีสุ่ดแล้ว  
    ๓) เป็นเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือองค์กร   
อิสระที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่ เรื่องร้องเรียนจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ดำเนินการ หรือ
ดำเนินการแล้วยังไม่มีผลคามคืบหน้า ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา  
    ๔) เรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน  
  นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้วให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้  
พิจารณาหรือไม ่เป็นเรื่องเฉพาะกรณ ี
 
 

7.การพิจารณาในการกำหนดชั้นความลับ และคุ้มครองผู้ร้องเรียน  ผู้ถูกกล่าวหา  
       การพิจารณาเรื่องร้องเรียนในการกำหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนนั้น จะต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544  และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้น ผู้ให้
ข้อมูลและผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ ในเบื้องต้นให้ถือว่าเป็น 
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ความลับทางราชการ (หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง 
ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน) ต้องปกปิดชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่นที่จะสามารถเชื่อมโยงไป
ถึงผู้ร้องเรียนได้ เว้นแต่ กรณีจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลผู้ร้องเรียนเพ่ือประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือ หรือ
เพ่ือการดำเนินการของทีมเคลื่อนที่เร็ว/เจรจาไกล่เกลี่ย 
 
          การคุ้มครองผู้ร้องเรียน     
 1.กรณีผู้ร้องเรียนระบุในคำร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน หน่วยงานจะต้อง
ไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องให้ผู้อ่ืนทราบ เนื่องจากผู้ร้องอาจจะได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อนตามเหตุ  
แห่งการร้องเรียนเรื่องนั้นๆ 

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

๓. ข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้อง หรือพยาน เช่น การขอย้ายสถานที่ทำงานหรือวิธีการในการป้องกัน
หรือแก้ไขปัญหา ควรได้รับการพิจารณาจากผู้บริหาร 

๔. ให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง 
 

         คุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา 
๑. ในระหว่างการพิจารณาข้อร้องเรียนยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด ต้องให้ความเป็นธรรม 

และให้ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอ่ืน เนื่องจากเรื่องยังไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
และอาจเป็นการกลั่นแกล้งผู้ถูกกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายได้ 

๒. ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ รวมทั้งสิทธิในการแสดงเอกสาร/
พยานหลักฐาน หรือพยานบุคคล 
 

8.หลักการยุติเรื่อง   
  1. เรื่องท่ีดำเนินการแลว แต่ไมไดตามความประสงคของผูรองเชน พนวิสัยการดําเนินการ และได 
ชี้แจงผูรองทราบ 
  2. เรื่องที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ไม่มีอำนาจในการดำเนินการ จึงสงตอใหหนวยงาน 
ผู้มีอำนาจดำเนินการ และแจงผูรองทราบวาส่งเรื่องต่อให้หนวยงานใด 
  3. เรื่องรองเรียนที่ระงับการพิจารณา รวมถึง บัตรสนเทห เรื่องที่อยู่ในกระบวนการศาล เรื่องร้อง
ทุกข์กลาวโทษแตไมมีหลักฐาน และไดแจงผูรองทราบ 
 

9.หน้าที่ความรับผิดชอบ    

 

 

 

 

ตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
และรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่
ได้รับมอบหมาย 

สั่งการ มอบนโยบาย และพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 
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9.หน้าที่ความรับผิดชอบ (ต่อ)    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ ์ 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน 
สาธารณสุขอำเภอ 

 
พิจารณาและอนุมัติแผนการเจรจาไกล่เกลี่ย ตรวจสอบ ติดตาม 
แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน พิจารณาผลการดำเนินการ และ
รายงานผล 
 

กลุ่มกฎหมาย  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
ประสานงานหน่ วยงานทีมเคลื่ อนที่ เร็ ว/เจรจาไกล่ เกลี่ ย 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ย ตรวจสอบข้อเท็จจริง  และ
ติดตามผล กำกับดูแลการจัดการเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาและมาตรฐานที่กำหนด เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น
แล้ ว  สรุป รายงานผลการดำเนิ นการเสนอความ เห็ นต่ อ
ผู้บังคับบัญชา และแจ้งผู้ถูกร้องเรียน ผู้ร้องเรียน หน่วยงานผู้แจ้ง
เรื่องร้องเรียน ทราบผลต่อไป 
 

ทีมเคลื่อนที่เร็ว/เจรจาไกล่เกลี่ย ของ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์หรือ
หน่วยงานในสังกัด 
 

ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง  และเจรจาไกล่เกลี่ย  

เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง/เจรจาไกล่เกลี่ย 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ก. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

แบบรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
 

แบบรับเรื่องร้องเรียนท่ัวไป 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ ์

130 หมู่ 8 ตำบลชัยจุมพล  อำเภอลับแล  
จังหวัดอุตรดติถ์ 53130 

เลขท่ีคำร้อง.................................../................................................... 
วันท่ีรับ.............................................................................................. 
เวลา.................................................................................................. 
เจ้าหน้าท่ีรับเรื่อง.............................................................................. 
                     (...........................................................................) 

1. ช่องทางร้องเรียน   โทรศัพท์     มาด้วยตนเอง     อื่นๆ ................................................................................................ 
2. ผูร้้องเรียน    ไม่แจ้งช่ือ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์       แจ้งช่ือ-สกุล แต่ไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อ 
                     ช่ือ-สกุล.........................................................................อาย.ุ.........ปี บตัรประชาชนเลขท่ี.........................................  
ที่อยู่.....................................................................................................................................................โทรศัพท์........................................... 
.....................................................................................................................................................................................................................  
3. ประเภทเรื่อง         การให้บริการทางการแพทย์ฯ    คุณภาพการให้บริการ      การจัดซื้อจดัจ้าง   
                                การบริหารจัดการ                  วินัย และการทุจริต         การคุ้มครองผู้บริโภคฯ                                                       
                                อนามัยสิ่งแวดล้อม                 อื่นๆ.................................................................. 

4. รายละเอียด (อาจแนบบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบในกรณีมีข้อมลูหรือรายละเอยีดมาก) 
 

     ............................................................................................................................. ....................................................... 
...................................................................... ......................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................................... .............................................
...................................................................................... .................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................. .............................................................. 
5. หลักฐานเบื้องต้นที่ได้ยื่นประกอบคำร้องเรียน (ถ้ามี) 
     ภาพถ่าย    แผ่นซดีี    อื่นๆ ............................................................................................................................................... 

......................................................... ................................................................................................... ............................... 
6. เรยีน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ ์
           ………………………………………… พิจารณาแล้วเห็นควร 
................................................................................................ 
................................................................................................. 
 
                             ลงช่ือ................................................. 
                                    (...............................................) 
                             วันท่ี...................................................         

7. คำสั่งนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ ์
    ................................................................................................ 
......................................................................................................  
 
                     ลงช่ือ................................................... 
                           (...................................................) 
                   ตำแหน่ง.................................................... 
                   วันท่ี........................................................... 

หน้า.............จาก................ 



แบบบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมเรือ่งร้องเรียนทั่วไป 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ ์

130 หมู่ 8 ตำบลชัยจุมพล  อำเภอลับแล  
จังหวัดอุตรดติถ์ 53130 
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คำนำ 
 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ มีนโยบายการปฏิบัติงานตามนโยบายการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือดำเนินงานการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำคัญ
ในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคี เครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่ น การ
ส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนา นำกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สำคัญในการ ประสาน ติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียน เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพ่ือเป็นวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) สอดรับกับกระบวนการจัดการเรื่องราว ร้องทุกข์ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์ สำหรับหน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะนำไปเป็น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน จัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้ง เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
มีนาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 
 
 
             หัวข้อ                                      หน้า 

 
คำนำ 

สารบัญ 
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หลักการยุติเรื่อง.....................................................................................................................  

หน้าที่ความรับผิดชอบ .........................................................................................................    

ภาคผนวก 
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1.หลักการและเหตุผล 

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ไว้ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล แผนงานที่ 11 การพัฒนา
ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564  บรรจุในแผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการที่ 33 โครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กำหนดเป็นตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA (ค่าเป้าหมายร้อยละ 92 สิ้นสุดในไตรมาสที่ 4) 
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ มีหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงาน
ปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ ในการดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการ
สาธารณสุขในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
สาธารณสุขในเขตพ้ืนที่จังหวัด เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ
มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่
จังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง ดังนั้น เพ่ือตอบสนองนโยบายข้างต้น จึงจัดทำคู่มือการดำเนินงาน
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองข้อร้องทุกข์ 
ร้องเรียนของประชาชนได้อย่างครอบคลุม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 

2.วัตถุประสงค์  
 ๑) เพ่ือให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนำไปเป็นกรอบแนวทางการ 
ดำเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๒) เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อกำหนด  ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย ที่ 
เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องราวร้องทุกข ์อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ  
 ๓) เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงาน
ใหม่ พัฒนาให้การทำงานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการ  ให้
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน  
 ๔) เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
 

3. คำจำกัดความ 
 เรื่องร้องเรียน  หมายถึง  เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ และหน่วยงานในสังกัด 
 การจัดการเรื่องร้องเรียน หมายถึง กระบวนการในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่การรับเรื่อง การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง จนได้ข้อสรุป และแจ้งผลการดำเนินการให้หน่วยงานผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้ร้องเรียนทราบกรณี
ที่ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ชัดเจน 
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4.ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 

1) กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ       
ประพฤติมิชอบ จากช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์    

2) กลุ่มกฎหมาย คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหา สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือ เสนอ
ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

3) กลุ่มกฎหมายแจ้งผู้ร้องเรียน/หน่วยงานผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนเพ่ือทราบเบื้องต้นภายใน 7 วัน  
4) กลุ่มกฎหมายดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือส่งเรื่องให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง

ดำเนนิการตรวจสอบข้อเท็จจริง    
5) กลุ่มกฎหมาย รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง    
6) กรณีมี เหตุ อันควรเชื่อว่า เจ้าหน้าที่ การทุจริตและประพฤติมิชอบ  กลุ่มกฎหมายเสนอ

ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัย และร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีอาญา      
  7) กลุ่มกฎหมายแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียน/หน่วยงานผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนทราบภายใน 15 
วัน นับแต่การตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จสิ้น 
  8) เก็บข้อมูลในระบบสารบรรณเรื่องร้องเรียนเพ่ือการประมวลผล และสรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร 
 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รับเรื่องร้องเรียนจากช่องทางรับเรื่อง 

กลุ่มกฎหมาย 

ผู้บังคับบัญชา
พิจารณา 

หน่วยงานตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

แจ้งผู้ร้องทราบเบื้องต้น
ภายใน 7 วัน 

 ไม่มีมูล/ยุติ มีมูล/ดำเนินการทาง
วินัย/คดีอาญา 

 แจ้งผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 จัดเก็บข้อมูลในระบบ 
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5.ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน 
     1) เดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเองท่ีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 2) ส่งทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 130 หมู่ที่ 8 ตำบลชัยจุมพล 
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53130 
  - หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
  - บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
 3) ร้องเรียนผ่านหน่วยรับเรื่องร้องทุกข์อ่ืนๆ เช่น ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ สำนักนายกรัฐมนตรี 1111 
ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 
      4) สื่อสารมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
 5) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ http://uto.moph.go.th/2018/web 
 6) ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์/โทรสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  
    - หมายเลขโทรศัพท ์055-411439 ต่อกลุ่มกฎหมาย 201   
    - หมายเลขโทรสาร 055-411848 
 

6.หลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน 
6.1 ใช้ถ้อยคำหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย  

     1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน อย่างชัดเจน 
     2) วันเดือนปี ที่ได้ร้องเรียน 
     3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการสืบสวนหรือสอบสวนได้  
     4) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) 

6.2 ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแส หรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอ่ืน
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 

          เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
1. เรื่องร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการตรวจสอบ

หาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูล และเก็บเป็นฐานข้อมูล  
2. ต้องไม่เป็นเรื่องรอ้งเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้  

    1) เรื่องร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุพยานแวดล้อมชัดเจน และเพียงพอที่จะ
ทำการสืบสวนต่อไปได้  
       ๒) คำร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องท่ีศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งอัน
เป็นที่สุดแล้ว  
    ๓) เป็นเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือองค์กร   
อิสระที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่ เรื่องร้องเรียนจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ดำเนินการ หรือ
ดำเนินการแล้วยังไม่มีผลคามคืบหน้า ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา  
    ๔) เรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน  
  นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้วให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาว่าจะรับไว้  
พิจารณาหรือไม ่เป็นเรื่องเฉพาะกรณ ี
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7.การพิจารณาในการกำหนดชั้นความลับ และคุ้มครองผู้ร้องเรียน  ผู้ถูกกล่าวหา  
       การพิจารณาเรื่องร้องเรียนในการกำหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนนั้น จะต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544  และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้น 
ผู้ให้ข้อมูลและผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ ในเบื้องต้นให้ถือว่าเป็น
ความลับทางราชการ (หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง 
ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนนั้น ) แจ้งเบาะแสผู้กระทำการทุจริตในหน้าที่ หรือผู้มีอิทธิพล ต้องปกปิดชื่อ     
ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่นที่จะสามารถเชื่อมโยงไปถึงผู้ร้องเรียนได้  
      

          การคุ้มครองผู้ร้องเรียน     
 1.กรณีผู้ร้องเรียนระบุในคำร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน หน่วยงานจะต้อง
ไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องให้ผู้อ่ืนทราบ เนื่องจากผู้ ร้องอาจจะได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อนตามเหตุ  
แห่งการร้องเรียนเรื่องนั้นๆ 

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

๓. ข้อร้องขอของผู้เสียหาย ผู้ร้อง หรือพยาน เช่น การขอย้ายสถานที่ทำงานหรือวิธีการในการป้องกัน
หรือแก้ไขปัญหา ควรได้รับการพิจารณาจากผู้บริหาร 

๔. ให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง 
 

         คุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา 
๑. ในระหว่างการพิจารณาข้อร้องเรียนยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด ต้องให้ความเป็นธรรม 

และให้ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอ่ืน เนื่องจากเรื่องยังไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
และอาจเป็นการกลั่นแกล้งผู้ถูกกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายได้ 

๒. ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ รวมทั้งสิทธิในการแสดงเอกสาร/
พยานหลักฐาน หรือพยานบุคคล 

 
8.หลักการยุติเรื่อง   
  1. เรื่องท่ีดำเนินการแลว แต่ไมไดตามความประสงคของผูรองเชน พนวิสัยการดําเนินการ และได 
ชี้แจงผูรองทราบ 
  2. เรื่องที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ไม่มีอำนาจในการดำเนินการ จึงสงตอใหหนวยงาน 
ผู้มีอำนาจดำเนินการ และแจงผูรองทราบวาส่งเรื่องต่อให้หนวยงานใด 
  3. เรื่องรองเรียนที่ระงับการพิจารณา รวมถึง บัตรสนเทห เรื่องที่อยู่ในกระบวนการศาล เรื่องร้อง
ทุกข์กลาวโทษแตไมมีหลักฐาน และไดแจงผูรองทราบ 
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9.หน้าที่ความรับผิดชอบ    
 

 

 
 
 
 
 
 

ตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
และรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่
ได้รับมอบหมาย 
 
 

สั่งการ มอบนโยบาย และพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ ์ 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน 
สาธารณสุขอำเภอ  

 
พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบ ติดตาม แก้ไขปัญหา 
ข้อร้องเรียน พิจารณาผลการตรวจสอบ และรายงานผลการ
ตรวจสอบ 
 
 

กลุ่มกฎหมาย  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริง  
ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และติดตามผล กำกับดูแลการ
จัดการเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาและมาตรฐาน
ที่กำหนด เมื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นแล้ว ให้
สรุปรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประกอบข้อกฎหมาย
และเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารและแจ้งผู้ถูก
ร้องเรียน ผู้ร้องเรียน หน่วยงานผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ทราบผล
ต่อไป 
 

เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ก. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
 

แบบรับเรื่องร้องเรียนท่ัวไป 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ ์

130 หมู่ 8 ตำบลชัยจุมพล  อำเภอลับแล  
จังหวัดอุตรดติถ์ 53130 

เลขท่ีคำร้อง.................................../................................................... 
วันท่ีรับ.............................................................................................. 
เวลา.................................................................................................. 
เจ้าหน้าท่ีรับเรื่อง.............................................................................. 
                     (...........................................................................) 

1. ช่องทางร้องเรียน   โทรศัพท์     มาด้วยตนเอง     อื่นๆ ................................................................................................ 
2. ผูร้้องเรียน    ไม่แจ้งช่ือ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์       แจ้งช่ือ-สกุล แต่ไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อ 
                     ช่ือ-สกุล.........................................................................อาย.ุ.........ปี บตัรประชาชนเลขท่ี.........................................  
ที่อยู่.....................................................................................................................................................โทรศัพท์........................................... 
.....................................................................................................................................................................................................................  
3. ประเภทเรื่อง         การให้บริการทางการแพทย์ฯ    คุณภาพการให้บริการ      การจัดซื้อจดัจ้าง   
                                การบริหารจัดการ                  วินัย และการทุจริต         การคุ้มครองผู้บริโภคฯ                                                       
                                อนามัยสิ่งแวดล้อม                 อื่นๆ.................................................................. 

4. รายละเอียด (อาจแนบบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบในกรณีมีข้อมลูหรือรายละเอยีดมาก) 
 

     ............................................................................................................................. ....................................................... 
...................................................................... ......................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................................... .............................................
...................................................................................... .................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................. .............................................................. 
5. หลักฐานเบื้องต้นที่ได้ยื่นประกอบคำร้องเรียน (ถ้ามี) 
     ภาพถ่าย    แผ่นซดีี    อื่นๆ ............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .............................................................. 
6. เรยีน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ ์
           ………………………………………… พิจารณาแล้วเห็นควร 
................................................................................................ 
................................................................................................. 
 
                             ลงช่ือ................................................. 
                                    (...............................................) 
                             วันท่ี...................................................         

7. คำสั่งนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ ์
    ................................................................................................ 
......................................................................................................  
 
                     ลงช่ือ................................................... 
                           (...................................................) 
                   ตำแหน่ง.................................................... 
                   วันท่ี........................................................... 

หน้า.............จาก................ 



 
 

 
 
 
 

แบบบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมเรือ่งร้องเรียนทั่วไป 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ ์

130 หมู่ 8 ตำบลชัยจุมพล  อำเภอลับแล  
จังหวัดอุตรดติถ์ 53130 

เลขท่ีคำร้อง............................./.............................................. 
วันท่ีรับ.................................................................................... 
เวลา........................................................................................ 
เจ้าหน้าท่ีรับเรื่อง.................................................................... 
                     (.................................................................) 

 

4.รายละเอียด (ต่อ) 
 

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

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