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ค าน า 
            

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพะเยำ โดยศูนย์บริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน กลุ่มกฎหมำย   
ในฐำนะองค์กรที่ท ำหน้ำที่บูรณำกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่อยู่ในขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพะเยำ เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรตอบสนองต่อข้อร้องเรียนร้องทุกข์ของ
ประชำชนได้อย่ำงครอบคลุมและรวดเร็วมีประสิทธิภำพ โดยร่วมก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำ น ำกลยุทธ์
ไปสู่กำรปฏิบัติตำมแผนงำน/โครงกำรที่วำงไว้ ไปสู่เป้ำหมำยเดียวกัน คือควำมส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล นอกจำกนี้ยังมีหน้ำที่ส ำคัญในกำร ประสำน ติดตำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกำร
จัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ จำกช่องทำงกำรร้องเรียนของศูนย์บริหำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียน กลุ่มงำนนิติกำร 2 ช่องทำง ประกอบด้วย 1) โทรศัพท์ หมำยเลข 054 409176 2) ไปรษณีย์
อิเลคทรอนิกส์ ของศูนย์บริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ E-mail : lawsmoph@hotmail.com 
เป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ตั้งอยู่บนพ้ืนฐำน
ของหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) 

        ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพะเยำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำร
จัดกำรเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเป็นประโยชน์ส ำหรับหน่วยงำน
และบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนที่จะน ำไปเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนจัดกำรเรื่อง ร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบอย่ำงมีคุณภำพ 

     ศูนย์บริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน กลุ่มกฎหมำย 
               ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวัดพะเยำ 

                                           มีนำคม 2564 
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บทท่ี 1 
          บทน า 

1.1  หลักการและเหตุผล  
 เป็นที่ยอมรับว่ำในสังคมโลกว่ำประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในสถำนะของประเทศ    

ก ำลังพัฒนำ ประกอบกับจ ำนวนประชำกรที่เพ่ิมมำกขึ้น ส่งผลให้มีกำรเปลี่ยนแปลงพัฒนำประเทศ          
ในหลำยๆด้ำน และก่อให้เกิดกำรขยำยบริกำรสำธำรณะในทุกๆด้ำน เพ่ือยกระดับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
และควำมต้องกำรตอบสนองต่อปัญหำกำรด ำรงชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและชุมชน ตลอดจนถึงกำร
แสวงหำผลประโยชน์ในรูปแบบต่ำงๆทั้งที่ถูกต้องตำมกฎหมำยและละเมิดต่อกฎหมำยหรือจำรีตประเพณี
ของสังคม ซึ่งเป็นบ่อเกิดของปัญหำอันจะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินชีวิตของประชำชนอย่ำงไม่อำจ
หลีกเลี่ยงได้หลำยกรณี ท ำให้ส่วนราชการที่เป็นผู้ให้บริการสาธารณะ กลับต้องกลายเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิด
ปัญหาที่กระทบต่อสิทธิของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเดือดร้อนคับข้องใจต่างๆ ทั้งที่เกิดระหว่าง
ประชาชน หรือเอกชนด้วยกัน และระหว่างประชาชนกับรัฐ เหล่านี้นับเป็นทุกข์ของประชาชนที่เกิดขึ้นและ           
ย่อมต้องการแก้ไขเยียวยาหรือต้องการประสานเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกันการที่ประชาชนแสดง
ความคิดเห็น ติชม หรือร้องเรียน การด าเนินงานของรัฐนั้น ถือเป็นการสะท้อนกลับข้อมูล หรือแสดงให้
ทราบถึงผลกระทบต่อการด าเนินการภารกิจของภาครัฐที่มีต่อประชาชนได้มากที่สุด อันเป็นการประเมินผล
กระทบด้านความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการด าเนินการของภาครัฐ ซึ่งหนึ่งในประเด็น
ส าคัญ ในการพัฒนาประเทศประการหนึ่ง คือการด าเนินการดูแลพัฒนาสุขภาพประชาชน ภายใต้การดูแล
รับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีภารกิจงานเกี่ยวข้องมีผลกระทบต่อสุขภาพและวิถีการด าเนินชีวิต        
ของประชาชนในทุกช่วงวัย ภารกิจดังกล่าวนี้มีความเสี่ยงที่ผลลัพธ์อาจไม่เป็นไปตามความคาดหมาย      
ของประชาชนผู้รับบริการ เช่น ผลการตรวจรักษาโรคที่ย่อมมีข้อจ ากัดหลากหลายประการ หรือบางกรณี  
การด าเนินการก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างกว้างขวาง เช่น การควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เกิดขึ้น    
ในชุมชน การตรวจแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในชุมชน เป็นต้น ดังนั้น  การเปิดรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ตลอดจนถึงการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ท่ีมีฐานปัญหามาจากความเดือดร้อนของประชาชน 
จึงเป็นวิธีการส าคัญและจ าเป็นต่อกระบวนวิธีประเมินผลกระทบเพ่ือปรับปรุงพัฒนาภารกิจบริการสุขภาพ 
และความส าคัญอีกประการหนึ่งของการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ คือ ต้องถือว่าสิทธิของการร้องเรียนร้อง
ทุกข์นั้น เป็นสิทธิของประชาชน โดยชอบด้วยกฎหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องย่อมต้องมีหน้าที่รับเรื่อง
เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ 
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพะเยำ ในฐำนะองค์กรที่ท ำหน้ำที่บูรณำกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่อยู่ในขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพะเยำ  เพ่ือให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรตอบสนองต่อข้อร้องเรียนร้องทุกข์ของประชำชนได้อย่ำงครอบคลุมและรวดเร็วมีประสิทธิภำพ    
มีหลักกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ดังนี้ 
  1. เป็นศูนย์กลำงในกำรประสำนกำรแก้ไขปัญหำตำมข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์                 
ของประชำชน ในฐำนะองค์กรบริหำรควบคุมก ำกับหน่วยงำนสำธำรณสุขในเขตจังหวัดพะเยำ 
  2. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของหน่วยงำนสังกัดส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดพะเยำ ให้เป็นไปตำมนโยบำยและแผนที่ก ำหนด 
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  3. รวบรวมวิเครำะห์ปัญหำเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือหำแนวทำงแก้ไขและน ำเสนอ
ผู้บริหำรพิจำรณำตำมล ำดับ 
  4. ประสำนหน่วยงำนรำชกำรอ่ืนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง กรณีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์                      
อยู่ในขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนหรือองค์กรนั้นๆ  
  5. ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำเรื่องรำวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว
และสร้ำงควำมพึงพอใจต่อประชำชน 
  6. อ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนหรือกลุ่มมวลชนที่มำพบเพ่ือยื่นข้อเรียกร้อ ง/         
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด้วยสันติวิธี 
  7. จัดระบบและพัฒนำเครือข่ำยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์เพ่ือด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ                     
ให้เป็นเอกภำพ 
  8. จัดท ำฐำนข้อมูลเกี่ยวกับปัญหำเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้เป็นปัจจุบันและสนับสนุน
ข้อมูลให้ผู้บริหำรน ำประกอบกำรพิจำรณำ 
  9. สนับสนุนและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลให้เชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยในองค์กร 
  10. จัดท ำสรุปรำยงำนผลควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำในภำพรวมและ
น ำเสนอต่อที่ประชุมคณะผู้บริหำรส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพะเยำ 
  ซึ่งอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรือกำรละเว้น    
กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ในส่วนรำชกำร จึงเป็นเรื่องที่ศูนย์บริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน 
กลุ่มงำนนิติกำร จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน นอกจำกนี้ ยังได้บูรณำ
กำรกำรปฏิบัติงำนร่วมกับกลุ่มงำนต่ำงๆ ทั้ง 13 กลุ่มงำนในส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพะเยำ เพ่ือให้
แนวทำงกำรด ำเนินงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มีมำตรฐำนกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์
ร้องเรียน แจ้งเบำะแส บูรณำกำรกำรจัดกำรเรื่องรำว ร้องทุกข์ร้องเรียน แจ้งเบำะแส ที่มีประสิทธิภำพและ
สำมำรถแก้ไขปัญหำของประชำชน สร้ำงภำพลักษณ์ และควำมเชื่อมั่น ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชนเป็นส ำคัญ ภำยใต้กำรอภิบำลระบบกำรรับเรื่องรำว  ร้องทุกข์ คือ กำรป้องกัน กำรส่งเสริม       
กำรรักษำ และกำรฟ้ืนฟู บนพื้นฐำนของหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) ของระบบอย่ำงสูงสุดและ
ยั่งยืนต่อไป 
1.2 วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือให้บุคลำกรผู้ เกี่ยวข้อง หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบสำมำรถน ำไปเป็นกรอบแนวทำง          
กำรด ำเนินงำนให้เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแส
ด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 2) เพ่ือให้มั่นใจว่ำกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อก ำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมำย      
ที่เก่ียวข้องกับกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ อย่ำงครบถ้วนและมีประสิทธิภำพ 

 3) เพ่ือเป็นหลักฐำนแสดงขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำน ที่สำมำรถถ่ำยทอดให้กับผู้ เข้ำมำ
ปฏิบัติงำนใหม่ พัฒนำให้กำรท ำงำนเป็นมืออำชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภำยนอกหรือ
ผู้ใช้บริกำร ให้สำมำรถเข้ำใจและใช้ประโยชน์จำกกระบวนกำรที่มีอยู่ รวมถึงกำรเสนอแนะ ปรับปรุง
กระบวนกำรในกำรปฏิบัติงำน  

4) เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชำชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร 
ไทย มำตรำ 59 
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บทที่ ๒ 

กระบวนการจัดการเร่ืองราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

 
๒.๑ กลุ่มงานภายในที่รับผิดชอบ 
 
 

 

 

 

     

 
 

 

  

 

 
 

 

 

 
2.2 ขอบเขต   
          คู่มือบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบการจัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
และเพ่ือเผยแพร่ขั้นตอน การด าเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์แก่ประชาชนทั่วไป  ตลอดจนถึง
ก าหนดช่องทางในการเสนอเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยผ่านทางช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้   

๑. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา หมำยเลข ๐ ๕๔๔๐ ๙๑๗6,                    
๐ ๕๔๔๐ ๙๑82, ๐ ๕๔๔๐ ๙๑๙๙, และ๐ ๕๔๔๐ ๙๑๐๐ โทรสำร: ๐ ๕๔๔๐ ๙๑๙๘ 

 

ศูนย์บริหำรจดักำรเรื่องร้องเรยีน 
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพะเยำ   

กลุ่มกฎหมำย 

กลุ่มงำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม
และอำชีวอนำมัย 

กลุ่มงำนประกันสุขภำพ 
กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและ 

เภสัชสำธำรณสุข 

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

กลุ่มงำน/งำนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพะเยำ 

กลุ่มกฎหมำย เป็นเลขำนุกำร  
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2. หนังสือ / จดหมำย ส่งทำงไปรษณีย์ โดยจ่ำหน้ำซองถึงนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดพะเยำ                

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพะเยำ 602 หมู่ที่ 11 ต ำบลบ้ำนต๋อม อ ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ               
รหัสไปรษณีย์ ๕๖๐๐๐  
             - หนังสือร้องทุกข์/ร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน)   
             - บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน)   

๓. ทำง E-mail ของศูนย์บริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ E-mail : lawsmoph@hotmail.com  
4.  หน้ำเวบ็ไซต์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพะเยำ http://www.pyomoph.go.th /รับเรื่องร้องเรียน 
5.เดินทำงมำร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วยตนเองท่ีศูนย์บริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน ส ำนักงำน

สำธำรณสุขจังหวัดพะเยำ 
6. อื่นๆ เช่น กล่องรับข้อร้องเรียน/กล่องแสดงควำมคิดเห็น, ศูนย์ด ำรงธรรมฯ ฯลฯ 

2.3 บทบาทหน้าที่ของกลุ่มงานภายในที่รับผิดชอบ 
 2.3.1 กลุ่มกฎหมาย   

                   มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงวินัยและระบบคุณธรรมของส่วนรำชกำร
และ หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพะเยำ รวมทั้งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งประกอบด้วย 
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ  พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำวเงินนอกงบประมำณ (เงินบ ำรุง) 
และพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พ.ศ. 2551 
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547  ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
ลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2537 และระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยพนักงำนกระทรวง
สำธำรณสุข พ.ศ. 2556 และกำรสอบสวน/พิจำรณำเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ ตำม
พระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ. 2539  รวมทั้งกำรด ำเนินคดี
ปกครองในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้   

1) กำรสืบสวน สอบสวน และตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีกำรร้องเรียนกล่ำวหำว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ        
ในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพะเยำกระท ำผิดวินัย และกำรสอบข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำงละเมิด   

2) กำรพิจำรณำเรื่องอุทธรณ์ เรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน และเรื่องร้องขอควำมเป็นธรรม 

2.3.๒ กลุ่มงานอ่ืนๆ ในสังกัด 
 มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรสอบสวนข้อเท็จจริงรวมทั้งเสนอแนะมำตรฐำน             

กำรด ำเนินงำน และข้อมูลทำงวิชำกำร ในประเด็นงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบกำรด ำเนินงำน และกำรตัดสินใจ    
แก่นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดพะเยำ และศูนย์บริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของหน่วยงำน 
รวมทั้งกำรติดตำมสนับสนุนกำรแก้ปัญหำ และพัฒนำระบบกำรท ำงำนของกลุ่มงำน/งำน ของหน่วยงำน    
ในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพะเยำ เพ่ือป้องกันปัญหำกำรร้องทุกข์ ร้องเรียนที่เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

2.4 ค าจ ากัดความ  
ส่วนราชการ หมำยถึง ส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ หน่วยงำน
อ่ืนของรัฐที่อยู่ในก ำกับของรำชกำร ฝ่ำยบริหำร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ  รัฐวิสำหกิจ 
ผู้บริหาร หมำยถึง ผู้ที่มีอ ำนำจลงนำมหรือสั่งกำรในขั้นตอนต่ำงๆ เพ่ือให้เรื่องร้องเรียน/ แจ้งเบำะแส    
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ด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบได้รับกำรแก้ไขและ/หรือเป็นที่ยุติ ตลอดจนพิจำรณำพัฒนำระบบ
ร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
เรื่องร้องเรียน หมำยถึง ควำมเดือดร้อนเสียหำยอันเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่ำงๆ ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ     
ที่เก่ียวข้องกับกระทรวงสำธำรณสุข เช่น กำรประพฤติมิชอบตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนและ
จรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หรือพบควำมผิดปกติในกระบวนกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง 
ในส่วนรำชกำรของกระทรวงสำธำรณสุข กำรบรรจุแต่งตั้งข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำง 
ข้อเสนอแนะ และ/หรือข้อคิดเห็นต่ำงๆ  
การร้องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมำยถึง กำรร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ    
เพ่ือด ำเนินกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด ผ่ำนช่องทำง 5 ทำง อันได้แก่ 1. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา หมำยเลข 0 5440 9176 2)หนังสือ / จดหมำย ส่งทำงไปรษณีย์ 3)ทำง E-mail 
ของศูนย์บริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ E-mail : lawsmoph@hotmail.com 4) หน้ำเวปไซต์ของส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดพะเยำ /รับเรื่องร้องเรียน 5) ร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วยตนเอง 6) อ่ืนๆ เช่น กล่องรับข้อร้องเรียน/
กล่องแสดงควำมคิดเห็น, ศูนย์ด ำรงธรรม 
การร้องเรียนกระท าผิดวินัย/ทุจริต หมำยถึง กำรร้องเรียนกล่ำวหำว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ได้แก่ ข้ำรำชกำร
พลเรือนสำมัญ ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร และพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข กระท ำควำมผิด      
ทำงวินัย โดยมีกำรฝ่ำฝืนข้อห้ำมหรือข้อปฏิบัติที่กฎหมำยหรือระเบียบได้ก ำหนดไว้ว่ำเป็นควำมผิดทำงวินัย 
และได้ก ำหนดโทษไว้ ทั้งนี้ อำจเป็นทั้งเรื่องเก่ียวกับงำนรำชกำรหรือเรื่องส่วนตัว  
ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมำยถึง ผู้พบเห็นกำรกระท ำอันมิชอบด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น มีสิทธิ เสนอ     
ค ำร้องเรียน/แจ้งเบำะแสต่อส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้องได้  
หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมำยถึง ศูนย์บริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน กลุ่มกฎหมำย 
หน่วยงานด าเนินการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  หมำยถึง หน่วยงำนที่มีหน้ำที่ในกำรจัดกำร แก้ไข       
กับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบนั้นๆ ประกอบด้วย ศูนย์บริหำรจัดกำร
เรื่องร้องเรียน กลุ่มกฎหมำย และ 13 กลุ่มงำนในส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพะเยำ และหน่วยงำน
ภำยนอกที่มีผู้ร้องเรียน/แจ้งเบำะแสเข้ำมำผ่ำนช่องทำง 5 ช่องทำง ดังกล่ำว  
การด าเนินการ หมำยถึง กำรจัดกำรกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสตั้งแต่ต้นจนถึงกำรได้รับกำร แก้ไขหรือ
ได้ข้อสรุป เพ่ือแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีท่ีผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อที่อยู่ชัดเจน 
2.5 ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  

ประเภท นิยำม ตัวอย่ำงที่เป็นรูปธรรม 
1) ก ำ ร บ ริ ห ำ ร
จัดกำร 

กำรที่สวนรำชกำรด ำเนินกำร
ด้ำนกำร  บริหำรจัดกำรโดย
เปิดเผย โปร่งใส และ เป็นธรรม 
โดยพิจำรณำถึงประโยชนและ 
ผล เสี ยทำงสั งคม  ภำระต่ อ
ป ร ะ ช ำ ช น  คุ ณ ภ ำ พ 
วัตถุประสงค์ที่จะด ำเนินกำร 
และประโยชน์ระยะยำวของ
รำชกำรที ่จะได้รับประกอบกัน 

1. กำรบริหำรทั่วไป และงบประมำณ ร้องเรียน
โดยกล่ำวหำผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ ของหน่วยงำน
มีพฤติกรรมส่อในทำง ไม่สุจริตหลำยประกำร  
2. กำรบริหำรงำนพัสดุ ร้องเรียนโดย กล่ำวหำ
ว่ำผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง มีพฤติกรรม
ส่อในทำงไม่โปร่งใสหลำยประกำร  3. กำร
บริหำรงำนบุคคล ร้องเรียนโดย กล่ำวหำว่ำ
ผู้บริหำร และผู้เกี่ยวข้อง ด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
กำรแต่งตั้ง กำรเลื่อน ต ำแหน่ง กำรพิจำรณำ
ควำมดีควำมชอบ  และกำรแต่งตั้งโยกย้ำย      
ไม่ชอบธรรม ฯลฯ 

mailto:lawsmoph@hotmail.com


ประเภท นิยำม ตัวอย่ำงที่เป็นรูปธรรม 
2) ) วินัยข้ำรำชกำร กฎ ระเบียบต่ำงๆที่วำงหลักเกณฑ ์

ขึ้ นมำ เป็ นกรอบควบคุ มให้
ข้ำรำชกำร ปฏิบัติหน้ำที่  และ
ก ำหนดแบบแผนควำม ประพฤติ
ของข้ำรำชกำร เพ่ือให้ ข้ำรำชกำร
ประพฤติปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โดย
ก ำหนด ให้ข้ำรำชกำรวำงตัวให้
เหมำะสมตำม พ.ร.บ. ระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 

กำรไม่ปฏิบัติหน้ำที่ตำมบทบัญญัติว่ำ ด้วยวินัย
ข้ำรำชกำรตำมที่กฎหมำย ก ำหนด ฯลฯ 

3) ค่ำตอบแทน กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนในกำร 
ปฏิบัติ งำนของเจ้ ำหน้ำที่  มี
เจตนำรมณ์ เพ่ือกำรจ่ำยเงิน
ค่ำตอบแทนส ำหรับ เจ้ำหน้ำที่ที่
ปฏิบั ติ ง ำนในหน่ วยบริ กำร 
ในช่วงนอกเวลำรำชกำร และ
เจ้ำหน้ำที่ที่  ปฏิบัติ งำนนอก
หน่วยบริกำร หรือต่ำง หน่วย
บริกำรทั้งในเวลำรำชกำรและ
นอก เวลำรำชกำร ไปในทำงมิ
ชอบหรือมีกำร ทุจริต 

1. กำรเบิกจ่ำยเงิน พตส. 
2. ค่ำตอบแทนไม่ท ำเวชปฏิบัติ 
3. ค่ำตอบแทนปฏิบัติงำนนอกเวลำ รำชกำร 
4. ค่ำตอบแทน อสม.  
5. ค่ำตอบแทนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ที่ ปฏิบัติงำน
ในหน่วยบริกำรในช่วงนอก เวลำรำชกำร  
ฯลฯ 

4 )  ขั ด แ ย้ ง กั บ
เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่ / 
หน่วยงำนของรัฐ 

กำรที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้เสียหำย
ขอ ง  หน่ ว ย ง ำน  ร้ อ ง เ รี ย น
เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ห รื อ  หน่ ว ย ง ำน
เกี่ยวกับกำรกระท ำกำรใดๆ ที่มี
ผลก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำง
ใด อย่ำงหนึ่ง ต่อผู้ร้องเรียนหรือ
หน่วยงำน ในสังกัดกระทรวง
สำธำรณสุข 

ปฏิบัติกำรใดที่ส่อไปในทำงทุจริต ประพฤติมิ
ชอบ 

 
2.6 หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

2.6.1 ใช้ถ้อยค ำหรือข้อควำมสุภำพ ประกอบด้วย  
1) ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน/แจ้งเบำะแสชัดเจน  
2) วัน เดือน ปีของหนังสือร้องเรียน/แจ้งเบำะแส  

          3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติกำรณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ปรำกฏอย่ำงชัดเจนว่ำมีมูล 
ข้อเท็จจริง หรือชี้ช่องทำงแจ้งเบำะแส เกี่ยวกับกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่/หน่วยงำน ชัดแจ้งเพียงพอ           
ที่สำมำรถด ำเนินกำรสืบสวน/สอบสวนได้  

          4) ระบุ พยำนเอกสำร พยำนวัตถุและพยำนบุคคล (ถ้ำมี)  
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2.6.2 ข้อร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้ำงกระแสหรือสร้ำงข่ ำว   

ที่เสียหำยต่อบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 2.6.3 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ได้รับควำมไม่ชอบธรรม อันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติ

หน้ำที่ ต่ำงๆ ของเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  
2.6.4 เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สำมำรถหำข้อมูล

เพ่ิมเติม ได้ในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบหำข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทรำบเป็นข้อมูล 
และเก็บเป็นฐำนข้อมูล 

 2.6.5 ไม่เป็นค ำร้องเรียนที่เข้ำลักษณะดังต่อไปนี้  
        1) ค ำร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุหลักฐำนพยำน 

แวดล้อมชัดเจน และเพียงพอที่จะท ำกำรสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
22 ธันวำคม 2551 จึงจะรับไว้พิจำรณำเป็นกำรเฉพำะเรื่อง  

         2) ค ำร้องเรียน/แจ้งเบำะแสที่เข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศำลได้มี       
ค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งที่สุดแล้ว  

         3) เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบ
โดยตรง หรือองค์กรอิสระที่กฎหมำยก ำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะ เว้นแต่ค ำร้องจะระบุว่ำหน่วยงำนดังกล่ำวไม่
ด ำเนินกำร หรือด ำเนินกำรแล้วยังไม่มีผลควำมคืบหน้ำ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชำ  

         4) ค ำร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ที่เกิดจำกกำรโต้แย้งสิทธิระหว่ำงบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน 
นอกเหนือจำกหลักเกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชำว่ำจะรับ ไว้ พิจำรณำ
หรือไม่เป็นเรื่องเฉพำะกรณ ี 
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บทที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
3.1 ผังกระบวนการ  
      3.1.1 กระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
  
 
ขั้นที่ 1 รับเรื่อง 
 
         
ขั้นที่ 2 ตรวจสอบ 
 
 
 

 
 
ขั้นที่ 3 สั่งการ 
 
 
 
ขั้นที่ 4 การด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที่ 5 แจ้งผลด ำเนินงำน 
/ประกำศเผยแพร่ 
 

หนว่ยงาน/กลุม่งานท่ีเก่ียวขอ้งตรวจสอบ 

ปรบัปรุงแกไ้ข และรายงานกลบั  

ตัง้คณะกรรมการสอบฯ หรอืสง่

หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ยตุิเรือ่ง 

ประชาชน ยื่นรอ้งเรยีน/รอ้งทกุข ์ขอ้คิดเห็นฯ  

ขอ้เสนอแนะจากช่องทางตา่งๆ และกลุม่งานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ศูนยบ์ริหารจัดการเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์

ลงทะเบียนรบัเรือ่งฯ / ตรวจสอบ-คดัแยกวิเคราะหเ์นือ้หา /จดัท าบนัทกึ 

นายแพทย ์สสจ. .
พิจารณาสั่งการฯ 

 

แจง้ผูร้อ้งเบือ้งตน้ 

ไมล่งนาม  

ตรวจสอบ

เพิ่มเติม 

 

นายแพทย ์สสจ. 
พิจารณาสั่งการฯ 

 

ศูนยบ์ริหารจัดการเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข ์

ติดตามรายงานผลฯ / สรุปผลการด าเนินงาน / วิเคราะห ์จดัท ารายงาน               

เสนอผูบ้รหิาร รายเดือน /รายปี  และจดัเก็บเรือ่ง 

 

 

ไมย่ตุิเรือ่ง 

ภายใน 2 วนั 
 

ภายใน 2 วนั 
 

ภายใน 10 วนั 
 

ภายใน 3 วนั 
 

ภายใน 10 วนั 
 

แจง้ผลด าเนินการตอ่ผูร้อ้งเรยีน  น าผลการ

ด าเนินงานไปปรบัปรุง และประกาศเผยแพร ่ 



12 
 
3.2  กระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 1 .เจ้ำหน้ำที่ศูนย์บริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน รับข้อมูลเบำะแส เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ลงทะเบียนของศูนย์ฯ และท ำกำรคัดแยกเรื่องร้อง เรียน/ร้องทุกข์ และส่งให้กับ
หัวหน้ำศูนย์ฯ ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่   
 2. คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน ศึกษำวิเครำะห์ สรุปประเด็น ประสำนหน่วยงำน              
กลุ่มงำนฯ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำตรวจสอบ แก้ไข และน ำเสนอนำยแพทย์
สำธำรณสุขจังหวัดพะเยำ พร้อมข้อมูลเพ่ิมเติมและควำมเห็นเบื้องต้น รวมทั้งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
เบื้องต้น ให้แก่ผู้ร้อง หรือหน่วยงำนต้นเรื่องทรำบ 
 กรณีข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขำดรำยละเอียดไม่เข้ำหลักเกณฑ์  หัวหน้ำศูนย์ฯ สำมำรถด ำเนินกำร
ยุติเรื่อง / เข้ำข่ำยบัตรสนเท่ห์ / ขำดประเด็นสำระที่ชัดเจน   
 3. นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดพะเยำ พิจำรณำสั่งกำร/ส่งเรื่อง 
 3.1 สั่งกำรให้หน่วยงำน กลุ่มงำน ที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร กรณีด้ำนบริหำรจัดกำร/        
ด้ำนบริกำร/บัตรสนเท่ห์     
                     3.2  ส่งเรื่องให้คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพะเยำ 
ด ำเนินกำรสืบสวน สอบสวน และแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียน/รอ้งทุกข์ และรำยงำนผลควำมคืบหน้ำกำรแก้ไขปัญหำ  
ส ำหรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงจนได้ข้อยุติแล้ว ศูนย์บริหำรจัดกำรเรื่องรำว
ร้องเรียน แจ้งให้หน่วยงำนเจ้ำของเรื่องและแจ้งผู้ร้องทรำบต่อไป  
            4. หน่วยงำน หรือกลุ่มงำนต่ำงๆ ภำยในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพะเยำ ด ำเนินกำร
ตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหำตำมอ ำนำจหน้ำที่ แล้วรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรถึงนำยแพทย์ สำธำรณสุข
จังหวัดพะเยำโดยผ่ำนศูนย์บริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน 
 5. หัวหน้ำศูนย์บริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเสนอนำยแพทย์
สำธำรณสุขจังหวัดพะเยำ หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข ์เพ่ือทรำบ  
            6. เจ้ำหน้ำที่ศูนย์บริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพะเยำ ด ำเนินกำร
จัดเก็บข้อมูล (Scan) บันทึกในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประมวลและสรุปวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน   
            7. เจ้ำหน้ำที่ศูนย์บริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน  จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรวิเครำะห์เสนอผู้บริหำร
ตำมล ำดับชั้นเป็นรำยเดือน และรำยงำนประจ ำปี   
            8. เจ้ำหน้ำที่ศูนย์บริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน จัดเก็บเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   
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บทที่ 4 

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

4.1 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
1. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ 59 บัญญัติให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องรำวร้อง

ทุกข ์และได้รับกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำภำยในเวลำอันรวดเร็ว  
2. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 38  
3. พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 (กรณีข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ)  
4. พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2546  
5. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 6. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 7. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
8. ระเบียบกระทรวงกำรคลั งว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2537 (กรณี

ลูกจ้ำงประจ ำ) 
 9. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. 2544  
10. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547 (กรณีพนักงำนรำชกำร) 
11. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552  

           12. ระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2556 (กรณี
พนักงำน กระทรวงสำธำรณสุข)  
           13. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวำคม 2541 
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรร้องเรียนกล่ำวโทษข้ำรำชกำร และกำรสอบสวนเรื่องรำว
ร้องเรียน กล่ำวโทษข้ำรำชกำรว่ำกระท ำผิดวินัย 
 
4.2 การจัดเก็บเอกสาร 

ชื่อเอกสำร สถำนที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ 

คู่มือกำรปฏิบัติงำน 
กระบวนกำรจัดกำร
เรื่องร้องเรียน 
/แจ้งเบำะแส ด้ำนกำร
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดพะเยำ 

ศูนย์บริหำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียน กลุ่มกฎหมำย 

1 ปี 
(ทบทวน) 
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4.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง 
 ศูนย์บริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน กลุ่มกฎหมำย 
4.4 ระบบการติดตามและประเมินผล 

4.4.1 ร้อยละของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ที่ได้รับกำรด ำเนินกำรภำยใน 15 วันท ำกำร 
4.4.2 ระดับควำมส ำเร็จของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ได้รับกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนในกำร 

แก้ไขปัญหำ 
4.4.3 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแส 
 

 
 

 

 
 

 




