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เรื่องร้องเรียนการปฏบิัติงานหรือให้บรกิาร
ของเจ้าหน้าที่ 

  



ค าน า 

  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและความเป็นธรรม อีกทั้งเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในหน่วยงานราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในเรื่องเกี่ยวกับการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในเรื่องการให้ความสะดวกกับประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 และพระราชกฤษฎีกาด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านค่าย จึงได้จัดท าคู่มือการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ เพ่ือใช้ส าหรับประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้เป็นเครื่องมือแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ป้องกันปัญหาการไม่ได้รับความเป็นธรรม และป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งได้ก าหนด
กระบวนการด าเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และก าหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รวมถึง
ก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบไว้แล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานที่จัดท าขึ้นนี้จะเป็นประโยชน์แก่
เจ้าหน้าที่และประชาชนที่สามารถน ามาเป็นเครื่องมือในการด าเนินการและให้บริการกับประชาชนผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ต่อไป 
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(1) 

การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

 
 

หลักการและเหตุผล 

 คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการจัดการข้อ
ร้องเรียนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านค่าย และ รพ.สต.ในสังกัด อีกทั้งเป็นการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ โดยประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยพ้ืนฐานของความเป็นธรรม         
กับทุกฝ่าย 

 
 

ขอบเขต 

 การประสานงานรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานภายในองค์กร หน่วยงานภายนอกองค์กรและ
ประชาชนทั่วไป ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านค่าย เพ่ือด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผล
การด าเนินงาน ติดตาม ประเมินผล และรวบรวมเสนอผู้บริหาร 

 
 

ค าจ ากัดความ 

 เรื่องร้องเรียน หมายถึง ประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ผู้ร้องเรียนแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก าหนดไว้เนื่องจาก
ไม่ได้รับบริการตามสิทธิ์ที่ก าหนด ผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกตามสมควร ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการ
ปฏิบัติงาน หรือได้รับความเสียหาย หรือความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สังกัด
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านค่าย หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด 

 
 

ช่องทางการให้บริการ 

1. ให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  
2. ช่องทางการให้บริการ 

- โทรศัพท์/โทรสาร 038 641305 , 038 642771 

- จุดบริการประชาชน (139 หมู่ 4 ต าบลหนองละลอก อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง) 
- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : bankhai2105@gmail.com 

- ไปรษณีย์ (ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านค่าย เลขที่ 139 หมู่ 4 ถนนบ้านค่าย – ระยอง ต าบล
หนองละลอก อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง) 
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(2) 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 1. เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบข้อร้องเรียนภายใน 15 วัน 
ทั้งนี้หากการร้องเรียนกรณีเกี่ยวข้องทางวินัยหรือเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ระยะเวลา
ด าเนินการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ก าหนดแล้วแต่กรณี 
 2. เริ่มนับระยะเวลาเมื่อ เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนในแบบฟอร์มตามที่ก าหนด 
 3. สิ้นสุดระยะเวลาเมื่อ ได้มีการชี้แจง ให้ค าปรึกษา หรือระงับเหตุ หรือยุติเรื่อง หรือการแจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบ แล้วแต่กรณี 
 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1. สาธารณสุขอ าเภอบ้านค่าย อนุมัติ ติดตามผลการด าเนินงาน 
 2. ผู้รับผิดชอบงานเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ พิจารณาค าร้องเรียน และรายงานผลการด าเนินงาน 
 3. เจ้าหน้าที่หน่วยงานภายใน (งานบริหาร) ด าเนินการรับเรื่องแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และส่งต่อไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. ขั้นตอนวิธีการรับเรื่องร้องเรียน 
  - เรื่องร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษรด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนตามระบบสารสนเทศ 

  - เรื่องร้องเรียนที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ให้ตรวจสอบรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมรายละเอียดที่ต้องการร้องเรียนเกี่ยวข้องกับบุคลากรหรือหน่วยงานใด  
และรายละเอียดของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน ทั้งนี้ หากกรณีผู้ร้องเรี ยนไม่ประสงค์แสดงตน       
โดยไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีข้อมูลน่าเชื่อถือเพียงใด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานในสังกัด จะต้องสามารถรับเรื่องได้ทันที แม้จะเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานอื่น เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและไม่ท าให้ผู้ร้องเรียนเกิดความไม่พอใจ จากนั้นแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน หากไม่ได้รับการตอบกลับภายใน 15 วันท าการ สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์      
038 641305 / 038 642771 และส่งเรื่องไปยงัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องต่อไป 
 
 
 
 
 



(3) 
 2. การส่งต่อเรื่องร้องเรียน 
  เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน และพิจารณาความน่าเชื่อถือ     
ของประเด็นเรื่องร้องเรียน ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย กฎระเบียบ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านค่าย 
และอยู่ในอ านาจที่สามารถด าเนินการได้ หากเรื่องร้องเรียนนั้น เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด จะท าหนังสือแจ้ง
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องภายใน 1 วันท าการ หลังจากได้รับแจ้งเพ่ือด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง         
จากนั้นบันทึกเรื่องไว้ในฐานข้อมูลและส าเนาเรื่องร้องเรียนเสนอผู้บริหารรับทราบ 
 3. การตรวจสอบข้อเท็จจริง 
  หน่วยงานที่ได้รับเรื่องร้องเรียน จะต้องให้ความส าคัญต่อเรื่องร้องเรียนเป็นล าดับแรก     
โดยเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข รวมทั้งการป้องกันมิให้เกิดปัญหาได้อีก      
และแจ้งผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ผู้ร้องเรียนทราบทันทีที่ได้ข้อสรุป หรือภายใน 15 วันท าการ    
ยกเว้นเรื่องร้องเรียน 2 กรณี ได้แก่ 
  - กรณีร้ายแรง ประเด็นที่ร้องเรียนอาจสร้างความเสียหายต่อประชาชนและส่งผลกระทบใน
วงกว้างหรือส่งผลต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ต้องด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผล       
ภายใน 3 วันท าการ กรณีมีการแก้ไขปัญหาแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อยุติให้รายงานทุกๆ 5 วัน 
  - กรณีซับซ้อน เป็นกรณีที่ต้องใช้ระยะเวลาในการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อเท็จจริง      
หรือเกี่ยวข้องกับกฎหมายซึ่งอาจใช้เวลาในการด าเนินการเกินกว่า 15 วันท าการ ต้องแจ้งความคืบหน้า       
ในการด าเนินการให้ผู้ร้องทราบเป็นระยะๆ 
 4. การตอบข้อร้องเรียน 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับข้อร้องเรียนต้องแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในเวลาที่ก าหนด
พร้อมกับรายงานผลการด าเนินการเสนอสาธารณสุขอ าเภอเพ่ือทราบ 
 5. การรวบรวมข้อมูล 
  งานบริหารจะรวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียน ค าชี้แจงหน่วยงาน จัดท าสรุปผลการด าเนินการ
ข้อร้องเรียนพร้อมทั้งเสนอแนะ เสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบเป็นประจ าทุก 3 เดือน 
(หากมีเรื่องร้องเรียน) 
 6. ผู้รับผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียน 
  งานบริหาร งานทรัพยากรบุคคล งานประกันสุขภาพ และงานที่เก่ียวข้อง 
 7. การรับและตอบข้อร้องเรียน 
  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดจะต้องสามารถรับเรื่องได้ทันที แม้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานอ่ืนเพ่ืออ านวยความสะดวกและไม่ท าให้ผู้ร้องเกิดความไม่พอใจ จากนั้นแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ
ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการ หากไม่ได้รับการตอบกลับภายใน 15 วันท าการ สามารถสอบถามได้
ที่หมายเลขโทรศัพท์ข้างต้น 

 



(4) 
 ทั้งนี้หน่วยงานที่ได้รับแจ้งเรื่องผู้ร้องเรียนจะต้องให้ความส าคัญ ต่อเรื่องร้องเรียนเป็นล าดับแรก    
โดยเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข รวมทั้งการป้องกันมิให้เกิดปัญหาได้อีก 
 
 
ระบบติดตามและประเมินผล 
 1. หน่วยงานภายใน ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด ทั้ง 13 แห่ง รายงานผลการ
ด าเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง  พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคการ
ด าเนินงาน มายังงานบริหารส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านค่าย ภายในวันที่ 30 ของเดือน ธันวาคม 
มีนาคม มิถุนายน และกันยายน 
 2. งานบริหารติดตามและประเมินผล สรุปผลการด าเนินการตามข้อร้องเรียน เสนอผู้บริหาร
(สาธารณสุขอ าเภอ) เพ่ือน ามาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ และ
หากเก่ียวข้องกับหลายหน่วยงาน จะประชุมหารือร่วมกันหรือน าเรียนผู้บริหารในการประชุมต่อไป 
 
 
เอกสาร ระเบียบท่ีใช้ในการประกอบการด าเนินการ 
 1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
 2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 3. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
  



(5) 
แบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านค่าย และหน่วยงานในสังกัด 

วันที่.......................................................เวลา.........................................  
ผู้รับเรื่อง......................................................................หนว่ยงาน........ ................................................................. 

ข้อมูลผู้ร้องเรียน 
(เพื่อประกอบการพิจารณา โปรดให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนนี้) 

ชื่อ – นามสกุล............................................................................................................................................................ 
ที่อยู่..................................หมู่ที่......................ซอย....................................................ถนน......................................... 
ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด......................................... 
รหัสไปรษณีย์..........................................เบอร์โทรศัพท์............................................................................................ 

ข้อมูลสถานที่ผู้ถูกร้องเรียน 

ต้องการร้องเรียน (ชื่อ – นามสกุล)........................................................................................................................... 
หน่วยงาน....................................................................................สถานที่ตั้ง เลขที่...........................หมู่ท่ี................. 
ซอย...................................................ถนน...................................................ต าบล/แขวง........................................... 
อ าเภอ/เขต...................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย.์.......................... 

รายละเอียดการร้องเรียน 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
ค าตอบเบื้องต้น 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 



(6) 
ขั้นตอนการให้บริการรับเรื่องร้องเรียน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านค่าย 

 
 
 
 
 
 
 

  

ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ โทรศัพท์ / 
Website / อีเมล / จดหมาย 

ลงทะเบียนรับเรื่องและพิจารณาประเด็น
เรื่องร้องเรียน 

คณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง  
และสาเหตุที่เกิดเรื่องร้องเรียน 

ไม่ผิด 

แจ้งผลการด าเนินการ 

แจ้งผลการด าเนินการ 

ไม่มีมูล รายงานผู้บังคับบัญชา 

ด าเนินการทางวินัย 

คณะกรรมการ
ด าเนินการตามความผิด 

รายงานผู้บังคับบัญชา 

ผิด 

มีมูล 

งานบริหาร (ผู้รับงานเรื่องร้องเรียน) 
รวบรวมข้อมูลสรุปรายงานเสนอผู้บริหาร 

แจ้งผลการด าเนินการ ภายใน 15 วันท าการ 
ให้แจ้งผู้ร้องเรียนทราบ 



(7) 

บรรณานุกรม 
 

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 
 

 




