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คำนำ 

 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้วาง หลักเกณฑ์
มาตรฐานในการดําเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ให้ทุกส่วนราชการมีหลักปฏิบัติในการดําเนินการ เรื่องราวรอ้ง
ทุกข์เป็นแบบแผนและทิศทางเดียวกัน เว้นแต่การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ที่ต้องดําเนินการตาม ข้ันตอนหรือ
กระบวนการทางกฎหมายอื่น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้ สํานักนายกรัฐมนตรีได้จัดทํานโยบายและแผน ยุทธศาสตร์
การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการจดัการเรื่องราวร้องทุกข์ให้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน ตั ้งอยู ่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ( 500d 
Sovernance) เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชน เกิดประสิทธิผล คุ้มค่า โปร่งใส และเกิด ความเป็น
ธรรม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ในฐานะหน่วยงานในการให้บริการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยรวมใน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพร่างกาย จําเป็นที่ เจ้ าหน้าที่
ของรัฐจะต้องอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกะพ้อ จึงมีภารกิจ สําคัญใน
การเป็นศูนย์กลางการประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนของ ประชาชน เพื ่อหา แนว 
ทางแก้ไขหรือนำเสนอผู ้บริหารพิจารณาสั ่งการ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังให้ความสําคัญกับกระบวนการและ 
บุคลากรที่มีขีดความสามารถในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ด้วยการจัดทำและกำหนดมาตรการ ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ ลดข้ันตอนที่ไม่จำเป็นสํานักงานสาธารณสุขอําเภอกะพอ้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือ
การ ปฏิบัติงานกระบวนการ จัดการเรื่องราวเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกะพ้อ นี้จะ
เป็น ประโยชน์สําหรับหน่วยงานและบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานที่จะนําไปเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการ
เรื่องราว ร้องทุกข์ ร้องเรียน และสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีคุณภาพ 

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ 

 29 ธันวาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 1 

บทนำ 

1. หลักการและเหตผุล 

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดของสังคมไทยมีประชาชนบางส่วนได้รับผลกระทบ และประสบ
ปัญหาที่หลากหลาย จนกลายเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งนับวันย่ิงมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ส่งผล
ให้ประชาชนต้องพึ่งพาส่วนราชการเพื่อคลีค่ลายปัญหา โดยการร้องทุกข์/ร้องเรียนไปยังสว่นราชการ ต่างๆ ที่มี
อยู่ เรื่องราวร้องทุกข์เป็นสิ่งสะท้อนปัญหาของประชาชนที่บ่งบอกความรู้สกึ และความคาดหวังของ ประชาชน
ที่มีต่อการดําเนินการตามกิจของส่วนราชการในฐานะหน่วยงานผู ้ใช้อํานาจฝ่ายบริหารตาม ระบอบ
ประชาธิปไตยในการบรรเทาเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชน รัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับนโยบาย การ
บริหารงานภาครัฐ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเอาชองราวร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น คําติชม ได้สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย ทั้งนี้ ภาครัฐมีหน้าที่ต้องดําเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนให้เป็นไปด้วยความ เสมอ
ภาค โปร่งใส และเป็นธรรม การร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชาชน ถือเป็นเสียงสะท้อนให้รัฐบาลและ 
หน่วยงานของรัฐ ระบบการบริหารราชการประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ซึ่งรัฐบาลทุกยุค ทุก
สมัยและหน่วยงานของรัฐได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของ 
ประชาชนมาโดยตลอด การรับฟังความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ตรวจสอบการทํางาน 
ของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐมากข้ึน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและเสริมสร้างความสงบ
สุข ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยเฉพาะเมื่อประเทศที่มีการพัฒนางานเศรษฐกิจ งานสังคม และการเมืองอยา่ง 
ต่อเนื่อง ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นําไปสู่การแข่งขันการเอารัดเอาเปรียบ เป็นเหตุให้ประชาชน 
ที่ได้รับ ความเดือดร้อน ประสบปญัหาหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม อาจเป็นเหตุให้มีการร้องทุกข์ ร้องเรียนต่อ 
หน่วยงาน ต่างๆ เพิ่มขึ้น สำนักงานสาธารณสุขอําเภอแม่ลาน ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการให้บริการดแูล
สุขภาพของประชาชน โดยรวมในการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพ
ร่างกาย จําเป็นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้ได้รับบริการที่ดี มีความพึง
พอใจ เชื่อมั่นและศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นำสู่ค่าดัชนีรับรู้
การทุจริต Corruption perception index :  CPI 

และยังมีหน้าที่สำคัญในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่อง
ทางการร้องเรียน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน ประกอบด้วย 

1. ร้องเรียนได้ด้วยตนเองที่ศูนย์รบัเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ณ ห้องทำงานสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอกะพ้อ หมู่ 2 ตำบลกะรบุี อำเภอกะพอ้ จังหวัดปัตตานี 94230 

2. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 073-494064 
3. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://kapho.sasukpattani.com/แจง้เรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านไลน์ เจ้าหน้าทีส่ังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพอ้ 
4. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่าน Email : sasukkapho@gmail.com 
5. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านไปรษณีย์ มาทีส่ำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ หมู่ 2       

ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 94230 
6. ส่งทางตู้แสดงความคิดเห็นซึง่ตั้งไว้หน้าอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ  
7. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านทาง Face Bookสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ  



ในส่วนของกระบวนการปฏิบัติงานนั ้น ดําเนินการตามคู ่มือการปฏิบัติงานกระบวนการ
จัดการ เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกะพ้อ และ
คู่มือ ปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่สอดคล้องกับพระ
ราช กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๘ ที่กําหนดว่า  
“เมื่อ ส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสอืจากประชาชน หรือจากส่วนราชการ ด้วยกันเกี่ยวกับ
งานที่ อยู่ในอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคําถามหรือแจ้ง
การ ดําเนินการให้ ทราบภายในสิบห้าวันหรือภายในกําหนดเวลาที่กําหนดไว้ตามมาตรา ๓๗ และ มาตรา ๔๑ 
“ใน กรณีที่ ส่วนราชการได้รับคําร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค 
ความ ยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการ
นั้น จะต้องพิจารณาดํา เนินการให้ลุล่วงไป - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งอยู่
บน พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งอํานาจหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการ 
ทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ จึงเป็นเรื่องที่ 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกะพ้อ จําเป็นต้องดําเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 

2. วัตถุประสงค์ 
๑) เพื ่อให้บุคลากรผู ้เกี ่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที ่ผู้รับผิดชอบสามารถนําไปเป็นกรอบแนวทางการ 

ดําเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้าน
การ ทุจริตจะประพฤติชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย ที่ 
ขวงบรรองราวรอทุกข์ อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อเป็นหลักฐานแสดงข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงาน 
ใหม่ พัฒนาให้การทํางานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการ ให้ 
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการ 
ปฏิบัติงาน 

4. เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียนแจ้งเบาะแส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2 

ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจรติและประพฤติมชิอบ 

2.1 หน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ขอบเขต 

ใช้เป็นคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานดําเนินงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการ
ทุจริตและประพฤติมชิอบของสาํนักงานสาธารณสขุอําเภอกะพ้อโดย ผ่านทางช่องทาง ช่องทาง ดังต่อไปนี้  

1. ร้องเรียนได้ด้วยตนเองที่ศูนย์รบัเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ณ ห้องทำงานสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอกะพ้อ หมู่ 2 ตำบลกะรบุี อำเภอกะพอ้ จังหวัดปัตตานี 

2. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 073494064 
3. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://kapho.sasukpattani.com/ 
4. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านไลน์ เจ้าหน้าทีส่ังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ 
8. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่าน Email :  sasukkapho@gmail.com 
5. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านไปรษณีย์ มาทีส่ำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ หมู่ 1      

ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 94230 
6. ส่งทางตู้แสดงความคิดเห็นซึง่ตั้งไว้หน้าอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ  
7. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านทาง Face Bookสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ  

๒.๓ บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  

๒.๓.๑ สาํนักงานสาธารณสขุอําเภอกะพ้อ  

๑) เป็นศูนย์กลางในการประสานการไขปัญหาตามข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชาชนในเขต พื้นที่
อําเภอกะพ้อ  

๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการให้เป็นไป ตามนโยบายและ 

แผนที่กําหนด 

สำนักงานสาธารณสขุอำเภอกะพ้อ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ตะโลดือรามัน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   
บ้านอุแตบือราแง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านปล่องหอย 

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    
ปล่องหอย 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านบาโงยือแบ็ง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   
บ้านโต๊ะแน 

 



3) ประมวลประเด็นปัญหาเรื่องราวร้องทกุข์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือนําเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณา
สั่งการ 

4) ติดตามผลการดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว และประชาชนพึงพอใจ 

5) จัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ให้เป็นปัจจุบันและเอื้ออํานวยต่อผู้บริหาร ใน
การเรียกใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในระดับนโยบาย 

6) จัดทำสรุปรายงานผลความคืบหน้าในการดําเนินการแก้ไขปัญหาในภาพรวม และนําเรียน
ผู้บริหารทุกเดือน 

2.3.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

๑) เป็นหน่วยที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/บัตรสนเท่ห์/ขอความ 
เป็นธรรม/ขอความอนุเคราะห์ ในเขตพื้นที่ของตนเอง 

๒) ร่วมตรวจสอบข้อเทจ็จริงในพื้นที่ และ ดําเนินการแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว 

๒.๔ คําจาํกัดความ 

ส่วนราชการ หมายถึง ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ 
หน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู ่ในกํากับของราชการ ฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและ 
รัฐวิสาหกิจ 

ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ที่มีอํานาจลงนามหรือสั่งการในข้ันตอนต่างๆ เพื่อให้เรื่องร้องเรียนแจ้ง เบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบได้รับการแก้ไขและ/หรือเป็นที่ยุติ ตลอดจนพิจารณาพัฒนา ระบบ ร้องเรียน 
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของ เจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข เช่น การประพฤติมิชอบตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือน 
และจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือพบความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง 
ในส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุข การบรรจุแต่งตั ้งข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง 
ข้อเสนอแนะ และ/หรือข้อคิดเห็นต่างๆ 

การร้องรอ้งเรียน/แจง้เบาะแส หมายถึง การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทจุริตและ ประพฤติมิ
ชอบ เพื่อดําเนินการตามทีก่ฎหมายกําหนด ผ่านช่องทาง 8 ทาง อันได้แก่ 

1. ร้องเรียนได้ด้วยตนเองที่ศูนย์รบัเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ณ ห้องทำงานสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอกะพ้อ หมู่ 2 ตำบลกะรบุี อำเภอกะพอ้ จังหวัดปัตตานี 

2. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 073494064 
3. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทาง http://kapho.sasukpattani.com/ 
4. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านไลน์ เจ้าหน้าทีส่ังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ  
5. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่าน Email : sasukkapho@gmail.com 
6. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านไปรษณีย์ มาทีส่ำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ หมู่ 2     

ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 94230 
7. ส่งทางตู้แสดงความคิดเห็นซึ่งตั้งไว้หน้าอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ  
8. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านทาง Face Book สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ  

http://kapho.sasukpattani.com/


การร้องเรียนกระทําผิดวินัย/ทุจริต หมายถึง การร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที ่ของรัฐ ได้แก่
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กระทําความผิด 
ทางวินัย โดยมีการฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติที่กฎหมายหรือระเบียบได้กําหนดไว้ว่าเป็นความผิดทางวินัย 
และ ได้กําหนดโทษไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นทั้งเรื่องเกี่ยวกับงานราชการหรือเรื่องส่วนตัว 

ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระทําอันมิชอบด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มี สิทธิ 
เสนอคําร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ 

หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม่  

หน่วยงานดําเนินการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการ แก้ไขกับ
เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบนั้นๆ ประกอบด้วย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
แม่ลาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 

การดําเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรือ่งรอ้งเรียน/แจง้เบาะแสตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับ การ แก้ไข
หรือได้ข้อสรุป เพื่อแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งช่ือ ที่อยู่ชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทุจริต และประพฤติมิชอบ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 

 

 

 

 

 

 

นายอับดุลฮาเลม็  ฮาแว 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องรอ้งเรียน 



ขอบเขต 

เริ่มจากสาํนักงานสาธารณสขุอําเภอกะพ้อ รับเรื่องร้องเรียน/ แจ้งเบาะแสดา้นการทุจริต และ
ประพฤติชอบ จากซ่องทางการร้องเรียนของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอกะพ้อ 8 ช่องทาง ดังต่อไปนี ้

1. ร้องเรียนได้ด้วยตนเองที่ศูนย์รบัเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ณ ห้องทำงานสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอกะพ้อ หมู่ 2 ตำบลกะรบุี อำเภอกะพอ้ จังหวัดปัตตานี 

2. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 073494064 
8. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://kapho.sasukpattani.com/ 
3. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านไลน์ เจ้าหน้าทีส่ังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ 
4. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่าน Email : sasukkapho@gmail.com 
5. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านไปรษณีย์ มาทีส่ำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ หมู่ 2       

ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 94230 
6. ส่งทางตู้แสดงความคิดเห็นซึง่ตั้งไว้หน้าอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ  
7. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านทาง Face Bookสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ 

ลงทะเบยีนรับเรื่อง คัดลอกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องร้อน/แจ้งเบาะแสด้านการ ทุจริต
และประพฤติชอบ สรุปความเห็นเสนอและจดัทํา หนังสือถึงผู้บริหาร พิจารณาลงนาม ส่งเรื่องให้กลุ่มงาน   นิติ
การ ดําเนินการ แจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 2 วัน 
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน เสนอผู้บริหาร เก็บข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการ ประมวลผลและสรุป 
วิเคราะห์ จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายเดือน/รายปี) 

3.1.3 ขั้นตอนการปฏิบัติการ 

(1) เจ้าหน้าทีส่ำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ รับเรือ่งร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจากซ่องทางการร้องเรียนของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอกะพ้อ 8 ช่องทาง ดังต่อไปนี ้

1. ร้องเรียนได้ด้วยตนเองที่ศูนย์รบัเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ณ ห้องทำงานสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอกะพ้อ หมู่ 2 ตำบลกะรบุี อำเภอกะพอ้ จังหวัดปัตตานี 

2. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 073494064 
3. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://kapho.sasukpattani.com/ 
4. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านไลน์ เจ้าหน้าทีส่ังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ 
5. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่าน Email : sasukkapho@gmail.com 
6. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านไปรษณีย์ มาทีส่ำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ หมู่ 2       

ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 94230 
7. ส่งทางตู้แสดงความคิดเห็นซึง่ตั้งไว้หน้าอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ  
8. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านทาง Face Bookสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ  

 

 

 

http://kapho.sasukpattani.com/


(๒) เจ้าหน้าที่สํานักงานสาธารณสขุอําเภอกะพอ้ คัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหา ของเรื่อง ร้องเรียน/
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ 

(๓) เจ้าหน้าที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกะพ้อ สรุปความเห็นเสนอและจัดทํา หนังสือถึง ผู้บริหาร 
พิจารณาลงนามไปยังงานนิติการ ดําเนินการ หากไม่พิจารณาลงนาม ดําเนินการตามข้อสั่งการต่อไป 

(๔) เจ้าหน้าที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกะพ้อ ดําเนินการ 

4.๑ จัดส่งหนังสือเรื่องร้องเรียน ไปยังกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ 

4.2  แจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณีมีช่ือ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้น ภายใน 

ติวัน 

(๕) เจ้าหน้าที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกะพ้อ สรุปรายงานจากผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้อง 

(6) เจ้าหน้าที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกะพ้อ เสนอผู้บริหาร 

(๗) เจ้าหน้าที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกะพ้อ จัดเก็บข้อมูลในระบบ เพื่อการประมวลผล และสรุป
ใคราะห์ 

(8) เจ้าหน้าที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกะพ้อ วิเคราะห์ จัดทํารายงานสรุปผล การ วิเคราะห์เสนอ
ผู้บริหาร (รายเดือน รายปี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

 
ช่ือหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ จงัหวัดปตัตานี  
วัน/เดือน/ปี : 29 ธันวาคม ๒๕๖3  

  เรื่อง : คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

        ลงบน http://kapho.sasukpattani.com/และบอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ 
เพื่อให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน            

 Link ภายนอก :   
ไม่มี หมายเหตุ ............................... 

 

ผู้รบัผดิชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัตริับรอง 
อับดุลฮาเลม็ ฮาแว อะหลี หมานมานะ 

(นายอบัดุลฮาเลม็ ฮาแว) (นายอะหลี หมานมานะ) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอกะพอ้ 
วันที่ 29 ธันวาคม  ๒๕๖3 วันที่ 29 ธันวาคม  ๒๕๖3 

 

 
ผู้รบัผดิชอบการนำข้อมลูข้ึนเผยแพร ่

  ซอรฮีะ ดาม ิ
(นางสาวซอรีฮะ ดาม)ิ 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
วันที่ 29 ธันวาคม  ๒๕๖3 



 


