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หน้าทีข่อง “ศูนยรั์บข้อร้องเรียนเร่ืองการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

"ศูนย์รับข้อร้องเรียน" ทำหน้าที่จัดการข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาวที่มาจาก ช่องทางการรับข้อร้องเรียน
ต่าง ๆ โดยให้มีเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับข้อร้องเรียน 
 
เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบประจำศูนย์รับข้อร้องเรียน 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน ได้มอบหมายให้ นายณประวีร์ ณัฐวรศาสตร์ 
นักวิชาการสาธารณสุข เป็นผูร้ับข้อร้องเรียน มีหน้ารับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ลงทะเบียนรับเรื่อง 
แยกเรื่องและส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้คณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
พิจารณาสั่งการต่อไป 
 
ช่องทางการติดต่อแจ้งข้อร้องเรียน 

กรณีผู้รับบริการต้องการแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และคำชมเชย
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่สำนักงาน สามารถแจ้งผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

(๑) ติดต่อด้วยตนเอง โดยผู้รับบริการสามารถขอรับแบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะ และคำชมเชยได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับข้อร้องเรียน 

(๒ จดหมาย โดยจ่าหน้าซองถึง "ศูนย์รับข้อร้องเรียน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ        
บึงสามพัน เลขที่หมู่ 20 หมู่ที่ 4  ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๖๗๒๖๐" 

(๓) ทางโทรศัพท์ ได้แก่ ประธานคณะกรรมกสรศูนย์ฯ หมายเลข 098-7704705 หรือ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพันหมายเลข 0๕๖-731355 

(๔)ทาง เวป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 
https://www.buengsamphanhealth.go.th/ 

(๕) ตู้รับฟังความคิดเห็นของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน 
(๖) ช่องทางอ่ืน ๆ เช่น ศูนย์ดำรงธรรม กระทร่วงมหาดไทย หรือศูนย์บริการประชำชน 

สำนักงานปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี โทรศัพท์ หมายเลข ๑๑๑๑ เป็นต้น 
กรณีเป็นการร้องเรียนผ่านทางสื่อมวลชน (สิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน)์ 

ศูนย์รับข้อร้องเรียนสามารถบันทึกข้อร้องเรียนในแบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียนพร้อมพยานหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องเสนอประธานศูนย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาตามที่เห็นสมควร 
 
ประเภทของการจดัการกระบวนการ 

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท กล่าวคือ 
(๑) กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเร่ืองการทุจริต 



(๒) กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการประพฤติมิชอบ 
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
กระบวนการจัดการข้อรอ้งเรียน ดังนี้ 

(๑)เมื่อได้รับข้อรอ้งเรียนจากผู้รับบริการ หากข้อรอ้งเรียนนั้นมิได้ทำเป็นหนังสือให ้
จัดให้มีการบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าวลงในแบบฟอร์มแจ้งข้อร้องเรียน ซึ่งจะต้องดำเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน ทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับขอ้ร้องเรียน 

(๒) ให้ศูนย์รับข้อร้องเรียน สรุปข้อเท็จจริงเร่ืองที่ร้องเรียน และเสนอข้อร้องเรียน 
นั้นไปยังคณะกรรมการศูนย์โดยไม่ชักช้ำ ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วันทำการ 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน หากไม่สามารถดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ชี้แจง
เหตุผล ประกอบด้วย 

(๓) ประธนศูนย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาสั่งการ ภายใน ๒ วันทำการ นับ 
ตั้งแต่วันทีไ่ด้รับข้อร้องเรียนจากศูนย์รับข้อร้องเรียน ทั้งนี้ให้คณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อ
ดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน แก้ไขปัญหาและปรับปรุงการให้บริการ รวมถึงการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในเร่ืองที่ร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้การสั่งการ 
ในกรณีที่คณะกรรมการหรือคณะทำงานไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 
ระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าวได้ ให้ขอขยายระยะเวลาต่อประธานศูนย์หรือผู้สั่งแต่งตั้งเพ่ือพิจารณา
สั่งการพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบด้วย 

(๔) เมื่อได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ให้ศูนย์รับข้อร้องเรียนแจ้งให้ ผู้ร้องเรียนทราบ
เบ้ืองต้นถึงการได้รับเร่ือง แนวทางการจัดการ และระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการจัดการข้อ
ร้องเรียนแล้วเสร็จรวมถึงชื่อผู้ประสานงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ด้วย ทั้งนี้ ให้ดำเนินการภายใน 
๑ วัน ทำการ นับตั้งแต่วันที่ประธานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาส่ังการ 

(๕) เมื่อได้ดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน แก้ไขปัญหาและปรับปรุงการให้บริการ 
รวมถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นที่มีการร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้ศูย์รับข้อร้องเรียน
แจ้งให้ผูร้้องเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ 
วันทำการรนับตั้งแต่วันที่ประธานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาสั่งการ 
 
การเก็บรักษาความลับเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

การดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพันหากเป็น
ข้อมูลข่าวสารที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด จะมีการกำหนดให้เป็นชั้น
ความลับ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชกำรอย่างเคร่งครัด 
 
ระบบการจัดการ การติดตามและประเมินผล 

ในกรณีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพันได้รับข้อร้องเรียนที่ได้จากการปฏิบัติงาน
หรือให้บริการ 



ของเจ้าหน้าที่ตามช่องทางต่างๆ ต้องรีบส่งเรื่องดังกล่าวไปยังศูนย์รับข้อร้องเรียนทันที เพื่อ
ดำเนินการตามขั้นตอน สำหรับการติดตามและประเมินผล ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ
รวบรวมและรายงานข้อร้องเรียน ให้ศูนย์รับข้อร้องเรียนทราบ ทุกระยะ ๓ เดือน 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์  

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน 
วัน/เดือน/ปี     ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ 
หัวข้อ ๑. คู่มอืการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน     
         ๒. คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
            ๑. คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน     
         ๒. คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
หมายเหตุ
............................................................................................................................. ............................................. 
                     
                     ผู้รบัผดิชอบในการให้ขอ้มลู                      ผูอ้นมุตัริบัรอง 
                    
                                                             
                      ( นายณประวีร์  ณัฐวรศาสตร์  )                       ( นายสุเทพ  วรรณา ) 
       ต าแหนง่  นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ           ต าแหนง่ สาธารณสุขอ าเภอบึงสามพัน 
             วันที่ ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕                            วันที่   ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ 
    

 
ผูร้บัผดิชอบการน าขอ้มลูขึน้เผยแพร่ 

 
 

( นายณประวีร์  ณัฐวรศาสตร์  ) 
ต าแหน่ง..นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ            

วันที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ 
 


