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คำนำ 
  คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ    
แม่ทะจัดทำขึ้น เพ่ือเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่านศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน โดยร่วมกำหนด
เป้าหมายการพัฒนา นำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ไปสู่ เป้าหมายเดียวกัน  คือ
ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สำคัญในการประสาน ติดตามหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบจากช่องทางการร้องเรียนของศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือเป็นวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) สอดรับกับกระบวนการ
จัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวน การจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์สาหรับ
หน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จะนาไปเป็นมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ  
 
         ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  
        สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ 
 
 
 



บทที ่๑ 
บทนำ 

๑. หลักการและเหตุผล  
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะมีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดทิศทาง วางกรอบการดำเนินงานการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้าง
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การส่งเสริมและคุ้มครอง
จริยธรรมบุคลากรทุกระดับ กำหนดมาตรการปลูกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นป้องกันการทุจริต โดยร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนา นำกลยุทธ์การป้องกัน 
การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไว้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ 
ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และศรัทธา
ต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน นำไปสู่ค่าดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศไทย (CPI:Corruption Perception 
Index)  
  ซ่ึงอำนาจหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้น การปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะจาเป็นต้องดาเนินการ
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ศูนย์ยุติธรรม  เพ่ือให้แนวทางการดาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมาตรฐาน และมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ ภายใต้การอภิบาลระบบการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ คือการป้องกัน 
ส่งเสริม การรักษา และการฟ้ืนฟู บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล(Good Governance) ของระบบอย่างสูงสุด
และยั่งยืนต่อไป  
๒. วัตถุประสงค์การจัดทำคู่มือ  
 1) เพ่ือให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนาไปเป็นกรอบแนวทาง การดาเนินงาน
ให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2) เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ใช้เป็น
แนวทางการปฏิบัติงานตามข้ันตอน ที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย ที่เก่ียวข้อง กับ
การเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างครบถว้นและมีประสิทธิภาพ  
 3) เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ 
พัฒนาให้การ ทางานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการให้สามารถ
เข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงาน  
 4) เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 
 
 
 



 3. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  มีบทบาทหน้าที่ในการดาเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายสำคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  
 1) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ส่วนราชการ รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 
ให้สอดคล้องกับยุทศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง  
 2) ประสาน เร่งรัดและกากับให้หน่วยงานในสังกัดดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ  
 3) ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ  
 4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น  
 5) ประสานงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการคุ้มครอง
จริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
การคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย  
4. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมายถงึ ผูท้ีม่ารบับรกิารจากสว่นราชการและประชาชนทัว่ไป 
 - ผูร้บับรกิาร ประกอบดว้ย 
 - หน่วยงานของรฐั*/เจา้หน้าทีข่องหน่วยงานของรฐั/เอกชน /หรอืบุคคล/นิตบิุคคล 
 * หน่วยงานของรฐั ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ อย่างอื่น องค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ และใหห้มายความรวมถงึ องคก์รอสิระ องคก์ารมหาชน หน่วยงานในกา
กบัของรฐัและหน่วยงานอื่นใดในลกัษณะเดยีวกนั 
 ** เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชัว่คราวและ
ผูป้ฏบิตังิานประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัง้ในฐานะ เป็นกรรมการหรอืฐานะอื่นใด รวมทัง้ผู้ซึ่งไดร้บั
แต่งตัง้และถูกสัง่ใหป้ฏบิตังิานใหแ้ก่หน่วยงานของรฐั 
 - บุคคล/หน่วยงานอื่นทีไ่ม่ใช่หน่วยงานของรฐั 
 - ผูใ้หบ้รกิารตลาดกลางทางอเิลก็ทรอนิกส ์
 - ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ประกอบดว้ย 
 - ผูค้า้กบัหน่วยงานของรฐั 
 - ผูม้สีทิธริบัเงนิจากทางราชการทีไ่ม่ใช่เจา้หน้าทีข่องรฐั 

ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีหมายถงึ ผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ ทัง้ทางบวกและทางลบ ทัง้ทางตรงและ ทางออ้ม
จากการด าเนินการของสว่นราชการ เช่น ประชาชนใน ชุมชน/ หมู่บา้นเขตอ าเภอแม่ทะ 
การจดัการขอ้รอ้งเรยีน หมายถงึ มคีวามหมายครอบคลุมถงึการจดัการในเรื่อง ขอ้รอ้งเรยีน ขอ้เสนอแนะ/
ขอ้คดิเหน็/ค าชมเชย/การสอบถามหรอืรอ้งขอขอ้มลู 
 

ผู้ร้องเรียนหมายถึง ประชาชนทัว่ไป / ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมวีตัถุประสงค ์ครอบคลุมการรอ้งเรยีน/การให้
ขอ้เสนอแนะ/การใหข้อ้คดิเหน็/การ ชมเชย/ 

การรอ้งขอขอ้มลู 
ช่องทางการรบัขอ้รอ้งเรยีนหมายถงึ ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรบัเรื่องรอ้งเรยีนเช่น ตดิต่อดว้ย

ตนเอง รอ้งเรยีน ทางโทรศพัท/์ เวบ็ไซต/์ Face Book/ ไลน์ 
 

เจา้หน้าทีห่มายถงึ เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบจดัการขอ้รอ้งเรยีนของหน่วยงาน 
ขอ้รอ้งเรยีนหมายถงึ แบ่งเป็นประเภท 2 ประเภทคอื เช่น 

  - ขอ้รอ้งเรยีนทัว่ไป เช่น เรื่องราวรอ้งทุกขท์ัว่ไปขอ้คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ 

บทท่ี 2 
ประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัการร้องเรียน 

ค าจ ากดัความผู้รบับริการ 
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              ค าชมเชย สอบถามหรอืร้องขอข้อมูล การร้องเรยีนเกี่ยวกับคุณภาพและการ ให้บรกิารของ
หน่วยงาน 

 
 - การรอ้งเรยีนเกีย่วความไม่โปร่งใสของการจดัซือ้จดัจา้ง เป็นตน้ 

ค ารอ้งเรยีนหมายถงึ ค าหรอืขอ้ความทีผู่ร้อ้งเรยีนกรอกตามแบบฟอรม์ทีศู่นยร์บัเรื่อง 
              รอ้งเรยีน/รอ้งทุกข ์หรอืระบบการรบัค ารอ้งเรยีนเอง มแีหล่งทีส่ามารถ  ตอบสนอง  
หรอืมรีายละเอยีดอย่างชดัเจนหรอืมนียัส าคญัทีเ่ชื่อถอืได ้
การด าเนินการเรื่องรอ้งเรยีน หมายถงึ เรื่องรอ้งเรยีน/รอ้งทุกขท์ีไ่ดร้ ับ ผ่านช่องทางการรอ้งเรยีนต่างๆ 
มาเพือ่ทราบ หรอืพจิารณาด าเนินการแกไ้ขปัญหาตามอ านาจหน้าที ่
การจดัการเรื่องรอ้งเรยีน หมายถงึ กระบวนการที่ด าเนินการในการแกไ้ขปัญหาตามเรื่องรอ้งเรยีนที่ 
ไดร้บัใหไ้ดร้บัการแกไ้ข หรอืบรรเทาความเดอืดรอ้นจากการด าเนินงาน 

 
ช่องทางการร้องเรียน 

    1) ผ่านทางส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
    2) Banner รบัเรื่องรอ้งเรยีนผ่านหน้าเวบไซต ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ 
www.maethahealth.com 
    3) รอ้งเรยีนผ่านตู ้/กล่องรบัความความคดิเหน็ (จดหมาย/บตัรสนเท่ห/์เอกสาร) 
    4) ไปรษณียป์กต ิ(จดหมาย/บตัรสนเท่ห/์เอกสาร) 
    5) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บตัรสนเท่ห/์เอกสาร) 
    6) ศูนยบ์รกิารขอ้มลูภาครฐัเพือ่ประชาชน 

    7) โทรศพัท ์054289402 

    8) รอ้งเรยีน กลุ่มไลน์ สารสมัพนัธ ์สสอ.แม่ทะ 
    9) รอ้งเรยีนทาง Face book ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 

http://www.maethahealth.com/


 

นางสุมล เจตะภัย 
เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ 

บทที ่3  

1.รอ้งเรยีนผ่านตูแ้สดงความคดิเหน็ 

 

๒.รอ้งเรยีนผ่านเวบ็ไซต์ สำนกังานสาธารณสุขอำเภอแมท่ะ 

www.maethahealth.com 

รบัเรื่องรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข ์

ประสานหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ 

ด าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 

๓.รอ้งเรยีนทางโทรศพัท ์

๔.รอ้งเรยีนทาง Face book สสอ.แม่ทะ 

๕.รอ้งเรยีน Line สสอ.แมท่ะ 

แจง้ผลใหศู้นยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน 

สสอ.แม่ทะ ทราบ (๑๕วนั ) 

ยุต ิ ไม่ยุต ิ

ยุตเิรื่องแจง้ผูร้อ้งเรยีน 

รอ้งทุกขท์ราบ 

ไม่ยุตแิจง้เรื่องผู ้
รอ้งเรยีน รอ้งทุกข ์

ทราบ 

สิน้สุดการด าเนินการรายงานผล 

ให ้สสอ.แม่ทะ ทราบ 

http://www.maethahealth.com/


บทท่ี 4 
ขัน้ตอนการปฏิบติังาน 

การแต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบจดัการขอ้รอ้งเรยีนของหน่วยงาน 
1 จดัตัง้ศูนย/์จุดรบัขอ้รอ้งเรยีนของหน่วยงาน 

2 จดัทาค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการ 
3 แจง้ผูร้บัผดิชอบตามค าสัง่ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ ทราบ เพือ่ความสะดวกในการ 

ประสานงาน 

การรบัและตรวจสอบขอ้ร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ 
ด าเนินการรบัและตดิตามตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนทีเ่ขา้มายงัหน่วยงานจากช่องทางต่างๆโดยมขีอ้

ปฏบิตัติามทีก่ าหนด ดงันี้ 

ช่องทาง 

รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง ณ ทีท่ าการ 
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ      
 
รอ้งเรยีนผ่านเวบ็ไซต ์ส านักงานสาธารณ 
สุขอ าเภอแม่ทะ  
รอ้งเรยีนทางโทรศพัท์เวน้วนัหยุดราชการ 
054 289402 
รอ้งเรยีนทาง Face book 
รอ้งเรยีน Line กลุ่มสสอ.แม่ทะ 

ความถี่ในการ 
ตรวจสอบ 
ช่องทาง 

ทุกครัง้ทีม่ ี

ผูร้อ้งเรยีน 

 
ทุกวนั 
 

ทุกวนั 

 
ทุกวนั 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รบัข้อร้องเรียนเพื่อ 
ประสานหาทางแก้ไข 
ภายใน ๑-2 วนัท าการ 

ภายใน ๑-2 วนัท าการ 

ภายใน ๑-2 วนัท าการ 

ภายใน ๑-2 วนัท าการ 
ภายใน ๑-2 วนัท าการ 

หมายเหตุ 

- 

- 

- 
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ภาคผนวก 
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แบบค ารอ้งทุกข/์รอ้งเรยีน(ดว้ยตนเอง) 

(แบบค ารอ้งเรยีน ๑) 
 

 
 
 
ทีศู่นยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ วนัที.่........เดอืน.......................... พ.ศ. ........ 

เรื่อง ............................................................................................................................................... 
เรยีน สาธารณสุขอ าเภอแมท่ะ 

                            ขา้พเจา้............................................... อายุ..............ปี อยู่บา้นเลขที.่................... หมูที่
...................................... 
ต าบล.................................... อ าเภอ…………......................... จงัหวดั............................ โทรศพัท์
.................................................. 
อาชพี.................................................................ต าแหน่ง
................................................................................................................ 
ถอืบตัร........................................................................เลขที่
..................................................................................................................... 
ออกโดย............................................วนัออกบตัร...........................................บตัรหมดอายุ
..................................................................... 
มคีวามประสงคข์อรอ้งทุกข/์รอ้งเรยีน เพื่อใหส้ านักงานสาธารณสุขอ าเภอแมท่ะ พจิารณาด าเนินการช่วยเหลอื 

หรอืแกไ้ขปัญหาใน
เรื่อง………......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................................
.......... 

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

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

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

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

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

........... 

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

........... 

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

........... 

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

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

                            ทัง้นี้ ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าค ารอ้งทุกข/์รอ้งเรยีนตามขา้งตน้เป็นจรงิ และยนิดรีบัผดิชอบทัง้ 
ทางแพง่และทางอาญาหากจะพงึม ี

           โดยขา้พเจา้ขอส่งเอกสารหลกัฐานประกอบการรอ้งทุกข/์รอ้งเรยีน (ถา้ม)ี ไดแ้ก่ 
๑) ............................................................................................................................. จ านวน............
ชุด 

๒) ............................................................................................................................. จ านวน............
ชุด 

๓) .............................................................................................................................. จ านวน............
ชุด 

๔) .............................................................................................................................. จ านวน............
ชุด 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณาด าเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถอื 

(ลงชื่อ) ................................................ 
   (............................................) 
         ผูร้อ้งทุกข/์รอ้งเรยีน 



-10- 

แบบค ารอ้งทุกข/์รอ้งเรยีน(โทรศพัท)์ 

(แบบค ารอ้งเรยีน.๒) 

ทีศู่นยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแมท่ะ 

วนัที.่........เดอืน.......................... พ.ศ. ........ 

เรื่อง ............................................................................................................................. .................. 

เรยีน สาธารณสุขอ าเภอแมท่ะ 

                            ขา้พเจา้............................................... อายุ.........ปี อยู่บา้นเลขที.่..................... หมู่
ที…่…………………………......ีีี่ 

ถนน................................ต าบล........................ อ าเภอ........................... จงัหวดั............................. 
โทรศพัท…์…………… 

..................................อาชพี............................................ต าแหน่ง

........................................................................................................ 
มคีวามประสงคข์อรอ้งทุกข/์รอ้งเรยีน เพื่อใหส้ านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ พจิารณาด าเนินการช่วยเหลอื 

หรอืแกไ้ขปัญหาใน
เรื่อง………................................................................................................................................................................ 
..........................................................................................................................................................................................
.......... 

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

........ 

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

......... 

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

......... 

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

......... 

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

.......... 

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

.......... 

โดยขออา้ง
................................................................................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................................................
......... 

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

.......... 

.....................................................................................................เป็นพยานหลกัฐานประกอบ 

                            ทัง้นี้ ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าค ารอ้งทุกข/์รอ้งเรยีนตามขา้งตน้เป็นจรงิ และ จนท.ไดแ้จง้ให้ 
ขา้พเจา้ทราบแลว้ว่าหากเป็นค ารอ้งทีไ่ม่สุจรติอาจตอ้งรบัผดิตามกฎหมายได ้

ลงชื่อ…………………………………… จนท.ผูร้บัเรื่อง 
(...........................................) 
วนัที.่..............เดอืน.........................พ.ศ............... 
    เวลา............................... 
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แบบแจ้งการรบัเรื่องร้องทุกข/์ร้องเรียน 

ที ่(เรื่องรอ้งเรยีน) /............... 

(ตอบขอ้รอ้งเรยีน 1) 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ  
3 หมู่ที ่3 ต าบลนาครวั อ าเภอแม่ทะ 
จงัหวดัล าปาง  52150 

วนัที ่.......เดอืน...................... พ.ศ. ......... 

เรื่อง ตอบรบัการรบัเรื่องรอ้งทุกข/์รอ้งเรยีน 

เรยีน ……………………………………………………………….. 

โดยทาง ( 
  ตามทีท่่านไดร้อ้งทุกข/์รอ้งเรยีน ผ่านศูนยร์บัเรื่องรองเรยีนส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
) หนังสอืรอ้งเรยีนทางไปรษณีย ์( ) ดว้ยตนเอง ( ) ทางโทรศพัท ์

( ) อื่นๆ .................................................................................................................................. 
...................................................... 
ลงวนัที.่...................................... เกี่ยวกบัเรื่อง
...................................................................................................ี่…………… 

……………………………………………………………………………………………นัน้  ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ ไดล้งทะเบยีนรบัเรื่องรอ้งทุกข/์รอ้งเรยีนของท่านไวแ้ลว้ 

ตามทะเบยีนรบัเรื่อง เลขรบัที.่.........................................ลงวนัที.่.....................................................และ 
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ ไดพ้จิารณาเรื่องของทา่นแลว้เหน็ว่า 

                        ( ) เป็นเรื่องทีอ่ยู่ในอ านาจหน้าทีข่องส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ และไดม้อบหมาย 

ให…้…………………................................................................................เป็นหน่วยตรวจสอบและด าเนินการ 
                        ( ) เป็นเรื่องทีไ่ม่อยูใ่นอ านาจหน้าทีส่ านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ และไดจ้ดัส่งเรื่อง 
ให.้.......................................................................................ซงึเป็นหน่วยงานทีม่อี านาจหน้าทีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการต่อไปแลว้ทัง้นี้ 
ท่านสามารถตดิต่อประสานงาน หรอืขอทราบผลโดยตรงกบัหน่วยงานดงักล่าวไดอ้กีทางหนึ่ง 
                        ( ) เป็นเรื่องทีม่กีฎหมายบญัญตัขิ ัน้ตอนและวธิกีารปฏบิตัไิวเ้ป็นการเฉพาะแลว้ ตาม 

กฎหมาย .......................................................................................... จงึขอใหท้่านด าเนินการตามขัน้ตอนและ 
วธิกีารทีก่ฎหมายนัน้บญัญตัไิวต้่อไป 

จงึแจง้มาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนับถอื 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 

 (ศูนยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน) 
โทร. 054 289402 
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แบบแจง้ผลการด าเนนิการต่อเรื่องรอ้งทุกข/์รอ้งเรยีน 

ที ่(เรื่องรอ้งเรยีน) /............... 

(ตอบขอ้รอ้งเรยีน 2) 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ  
3 หมู่ที ่3 ต าบลนาครวั  อ าเภอแม่ทะ 
จงัหวดัล าปาง   52150 

วนัที ่.......เดอืน...................... พ.ศ. ......... 
เรื่อง แจง้ผลการด าเนินการต่อเรื่องรอ้งทุกข/์รอ้งเรยีน 

เรยีน ……………………………………………………………….. 

อา้งถงึ หนงัสอื ที ่............................. ลงวนัที.่............................................. 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย ๑. 
............................................................................................................................................................................. 
๒. ........................................................................................................................... 
........................................................ 
๓. 
.................................................................................................................................................................................... 
   ตามทีส่ านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ (ศูนยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน) ไดแ้จง้ตอบรบัการรบัเรื่องรอ้ง 
ทุกข/์รอ้งเรยีนของท่านตามทีท่่านไดร้อ้งทุกข/์รอ้งเรยีนไว ้ความละเอยีดแจง้แลว้ นัน้ 

                            ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ ไดร้บัแจง้ผลการด าเนินการจากส่วนราชการ/หน่วยงานที ่
เกีย่วขอ้งตามประเดน็ทีท่่านไดร้อ้งทุกข/์รอ้งเรยีนแลว้ ปรากฏขอ้เทจ็จรงิโดย 

สรุปว่า…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………... 
.................................................................................................................................................... ...................... 
.......................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................ดงัมรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาพรอ้มนี้ 
ทัง้นี้ หากท่านไม่เหน็ดว้ยประการใด ขอใหแ้จง้คดัคา้นพรอ้มพยานหลกัฐานประกอบดว้ย 

จงึแจง้มาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนับถอื 

ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 

 (ศูนยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน) 
โทร. 053-769209 



 

 

 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 



 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 



 
 

 
 
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต.ิ ITA 2562 Integrity and   
            Transparency Assessment คู่มอืการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของ   
            หน่วยงานภาครฐัประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562. นนทบุร ี: ศูนยป์ระเมนิคุณธรรมและความ 
            โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั. ส านกังาน ป.ป.ช. , 2561 
โรงเรยีนนายรอยต ารวจ. คู่มอืการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครฐั 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561., 2561. 
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัล าปาง : คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาครฐั (ITA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ปกหลงั) 
 
 

แบบฟอรม์การขอเผยแพร่ขอ้มลูผ่านเวบ็ไซตข์องหน่วยงานในราชการบรหิารสว่นภูมภิาค 
ส านีกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข  

ตามประกาศส านีกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
เรีืี่อง แนวทางการเผยแพรี่ขี้อมีลูตี่อสาธารณะผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ส าหรบัหน่วยงานในราชการบรีิหารส่วนภูมภิาค ส านีกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
 



 

 
 

แบบฟอรม์การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงานในสงักดัส านักงานสาธารณสุข 
 
ช่ือหน่วยงาน : ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
วนั / เดือน / ปี :    20  ธนัวาคม  ๒๕๖4 
หวัข้อ :  คู่มอืปฏบิตังิานดา้นการรอ้งเรยีน/ร้องทุกข(์เรื่องรอ้งเรยีนทัว่ไป/เรื่องรอ้งเรยีนการจดัซื้อจดัจา้ง 
และคู่มอืเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) 
            คู่มอืปฏบิตังิานดา้นการรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข(์เรื่องรอ้งเรยีนทัว่ไป/เรื่องรอ้งเรยีนการจดัซื้อจดัจา้ง 
และคู่มอืเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 
และปรากฎการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน www.maethahealth.com 
Link ภายนอก : ไม่ม ี
หมายเหตุ : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
                            
                           ผู้รบัผิดชอบ                                                 ผู้อนุมติัรบัรอง 
 

                                                                                                                               
                       (นางสุมล  เจตะภยั)                                            (นายศุภฤกษ์  ทฉิลาด) 
                นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ                                 สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
                     20  ธนัวาคม  2564                                           20  ธนัวาคม 2564                                          
 

ผูร้บัผดิชอบการน าขอ้มลูขึน้เผยแพร่ 
 
 
 

                                                       (นางสุมล  เจตะภยั) 
             นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
                                                       20  ธนัวาคม 2564 

http://www.maethahealth.com/

