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  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังทอง   มีบทบาทหน้าที่หลักในการจัดทําแผนนุุทธ าสตร์ด้าน
สุขภาพ ในเขตพ้ืนทีอํ่าเภอวังทอง ดําเนนนการแผละประสานงานเกีุ่วกับงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนอําเภอ กํากับ 
ดูแผล ประเมนนนลแผละสนับสนุนการปฏนบัตนงานของหน่วุงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อําเภอวังทอง เพ่ือให้การ
ปฏนบัตนงานเป็นไป ตามกฎหมาุ มีการบรนการสุขภาพที่มีคุณภาพ แผละมีการคุ้มครองนู้บรนโภคด้านสุขภาพ    
แผละปฏนบัตนงานร่วมกับหรือ สนับสนุนการปฏนบัตนงานของหน่วุงานอื่นที่เก่ีุวข้อง นอกจากนี้ ุังมีบทบาทหน้าที่
สําคัใในทางกฎหมาุ คือ การรับแผจ้งเรื่องร้องเรีุน ประสาน ตนดตาม หน่วุงานที่เกีุ่วข้องเกีุ่วกับการจัดการ
เรื่องร้องเรีุนจากช่องทางการ ร้องเรีุนของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังทอง ๓ ช่องทาง ประกอบด้วุ 
ช่องทางที่ ๑ ตู้ไปรษณีุ์ เลขที่ 69  หมู่ 13 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พนษณุโลก ๖๕130 ช่องทางที่ ๒ เว็บไซต์ 
“สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังทอง” http://www.wtdph.go.th/ แผละช่องทางที่ ๓ โทร ัพท์หมาุเลข 
๐๕๕-311092  เป็นไป ตามระเบีุบสํานักนาุกรัฐมนตรีว่าด้วุการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ. .๒๕๕๒ 
ต้ังอุู่บนพืน้ฐานของหลัก ธรรมาภนบาล (Good Governance) 
 
  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังทอง ได้ทบทวนคู่มือการปฏนบัตนงาน
การดําเนนนงานจัดการข้อร้องเรีุนของ ูนุ์ประสานการแผก้ไขปัใหาข้อร้องเรีุนของประชาชน เพ่ือเป็นวนธี
ปฏนบัตนงาน   ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังทอง หวังเป็นอุ่างุน่งว่าคู่มือการปฏนบัตนงานการดําเนนนงาน
จัดการข้อร้องเรีุนของ ูนุ์ประสานการแผก้ไขปัใหาข้อร้องเรีุนของประชาชน  จะเป็นประโุชน์สําหรับ
หน่วุงานแผละบุคลากรนู้ปฏนบัตนงานที่จะนําไปเป็นมาตรฐานการปฏนบัตนงานจัดการเรื่องร้องเรีุนได้อุ่างมี
คุณภาพ 
 
 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังทอง 
นู้จัดทํา 
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บทน า 

๑.หลักการและเหตุผล 
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก มีบทบำทหน้ำที่หลักในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ด้ำนสุขภำพ 
ในเขตพ้ืนที่จังหวัด ด ำเนินกำรและประสำนงำนเกี่ยวกับงำนสำธำรณสุขในเขตพ้ืนที่จังหวัด  ก ำกับ ดูแล 
ประเมินผลและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนสำธำรณสุขในเขตพ้ืนที่จังหวัด เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไป
ตำมกฎหมำย มีกำรบริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพ และมีกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพ และปฏิบัติงำนร่วมกับหรือ
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง 
 นอกจำกนี้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก ยังมีบทบำทหน้ำที่ส ำคัญในทำงกฎหมำย คือ กำรรับ
แจ้งเรื่องร้องเรียน ประสำน ติดตำม หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน จำกช่องทำงกำร
ร้องเรียนของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก ๓ ช่องทำง ประกอบด้วย ช่องทำงที่ ๑ ศูนย์ประสำนกำร
แก้ไขปัญหำข้อร้องเรียนของประชำชน ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก เลขที่ ๑ ถ.อำทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง 
อ. เมือง  จ . พิษณุ โลก ๖๕๐๐๐ ช่องทำงที่  ๒  เว็บ ไซต์  “ส ำนั กงำนสำธำรณสุขจั งหวัด พิษณุ โลก ” 
http://www.plkhealth.go.th/ และช่องทำงที่ ๓ โทรศัพท์หมำยเลข ๐๕๕-๒๕๒๐๕๒ ต่อ ๖๙๙ ในส่วนของ
กระบวนกำรปฏิบัติงำนนั้น ด ำเนินกำรตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรด ำเนินงำนจัดกำรข้อร้องเรียนของศูนย์ประสำน
กำรแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียนของประชำชน ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก  ที่สอดคล้องกับ 
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ .ศ.๒๕๔๖ หรือจำกส่วนรำชกำร
ด้วยกัน เกี่ ยวกับงำนที่ อยู่ ในอ ำนำจหน้ ำที่ ของส่ วนรำชกำรนั้ น  ให้ เป็นหน้ ำที่ ของส่ วนรำชกำรนั้ น  
ที่จะต้องตอบค ำถำมหรือแจ้งกำรด ำเนินกำรให้ทรำบภำยในสิบห้ำวันหรือภำยในก ำหนดเวลำที่ก ำหนดไว้ตำม
มำตรำ ๓๗ และมำตรำ ๔๑ ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ พ .ศ.๒๕๕๒ และ
ค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่  ๑๘ มิถุนำยน ๒๕๕๗ ตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนของ 
หลักธรรมำภิบำล (Good Governance) 
 ซึ่งอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กำรปฏิบัติหรือกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ
ของเจ้ำหน้ำที่ในส่วนรำชกำร จึงเป็นเรื่องที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรอย่ำง  
มีประสิทธิภำพและสำมำรถแก้ไขปัญหำของประชำชน สร้ำงภำพลักษณ์และควำมเชื่อมั่น ตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชนเป็นส ำคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ 

 

http://www.plkhealth.go.th/%20และช่องทางที่%20๓%20โทรศัพท์หมายเลข%20๐๕๕-๒๕๒๐๕๒%20ต่อ%20๖๙๙%20ใน


   

๒.วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้บุคลำกรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบสำมำรถน ำไปเป็นกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำน
ให้เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงำนตำมำตรฐำนกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ๒. เพ่ือให้มั่นใจว่ำกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน ใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมขั้นตอนที่
สอดคล้องกับข้อก ำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์อย่ำงครบถ้วน
และมีประสิทธิภำพ 

 ๓. เพ่ือเป็นหลักฐำนแสดงขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถถ่ำยทอดให้กับผู้เข้ำมำปฏิบัติงำนใหม่ 
พัฒนำให้กำรท ำงำนเป็นมืออำชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภำยนอกหรือผู้ใช้บริกำรให้สำมำรถเข้ำใจ
และใช้ประโยชน์จำกกระบวนกำรที่มีอยู่ รวมถึงกำรเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนกำรในกำรปฏิบัติงำน 

 ๔. เพ่ือพิทักษ์สิทธิของประชำชนและผู้ร้องเรียน ตำมมำตรำ ๔๑ (๒) แห่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  

ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน 
๑.ขอบเขต 
 ใช้เป็นคู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนด ำเนินงำนจัดกำรข้อร้องเรียน ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบกำร
ด ำเนินงำนจัดกำรข้อร้องเรียนของประชำชน ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก โดยผ่ำนทำงช่องทำง ๓ 
ช่องทำง ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ศูนย์ประสำนกำรแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียนของประชำชน ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 
๑ ถ.อำทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐  
  - หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
  - บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
 ๒. เว็บไซต์ “ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก” http://www.plkhealth.go.th/  

 ๓. โทรศัพท์หมำยเลข ๐๕๕-๒๕๒๐๕๒ ต่อ ๖๙๙ 

๒.ค าจ ากัดความ 
 ส่วนราชการ หมำยถึง ส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ
หน่วยงำนอื่นของรัฐที่อยู่ในก ำกับของรำชกำร ฝ่ำยบริหำร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสำหกิจ 

 ผู้บริหาร หมำยถึง ผู้ที่มีอ ำนำจลงนำมหรือสั่งกำรในขั้นตอนต่ำง ๆ เพ่ือให้เรื่องร้องเรียนได้รับกำรแก้ไข
และ หรือเป็นที่ยุติ ตลอดจนพิจำรณำพัฒนำระบบร้องเรียน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 เรื่องร้องเรียน หมำยถึง ควำมเดือดร้อนเสียหำยอันเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่ำง ๆ ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสำธำรณสุข เช่น กำรประพฤติมิชอบตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน  
พ.ศ.๒๕๕๑ ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร พ.ศ.๒๕๓๗ ตำมระเบียบ
กระทรวงสำธำรณสุข ว่ำด้วยพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ หรือพบควำมผิดปกติในกระบวนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ในส่วนรำชกำรของกระทรวงสำธำรณสุข กำรบรรจุแต่งตั้งข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำง 
ข้อเสนอแนะ และ/หรือข้อคิดเห็นต่ำง ๆ  

๒ 

 

http://www.plkhealth.go.th/


   

 หน่วยรับเรื่องร้องเรียน หมำยถึง กลุ่มงำนนิติกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

 หน่วยงานด าเนินการเรื่องร้องเรียน หมำยถึง หน่วยงำนที่มีหน้ำที่ในกำรจัดกำรแก้ไขกับเรื่องร้องเรียน 
นั้น ๆ เช่น กลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช กลุ่มงำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมและควบคุมโรคไม่ติดต่อ กลุ่มงำน
ควบคุมโรคติดต่อ กลุ่มงำนส่งเสริมสุขภำพ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป เป็นต้น  
 การด าเนินการ หมำยถึง กำรจัดกำรกับเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่ต้นจนถึงกำรได้รับกำรแก้ไข หรือได้ข้อสรุป 
เพ่ือแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ชัดเจน 

๓.ประเภทเรื่องร้องเรียน 

 เรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ หมำยถึง เรื่องร้องเรียนกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของหน่วยงำน โดยมีผู้ร้องเรียน /แจ้งเบำะแสกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ใน
หน่วยงำน รวมถึงมีผู้ใช้บริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงำนอ่ืน และได้ส่งต่อมำยัง
หน่วยงำนผู้เข้ำรับกำรประเมินด ำเนินกำร  

๔.หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน 

 ๑. ใช้ถ้อยค ำหรือข้อควำมสุภำพ ประกอบด้วย 
  ๑.๑ ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียนชัดเจน 
  ๑.๒ วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน 
  ๑.๓ ข้อเท็จจริง หรือพฤติกำรณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน ปรำกฏอย่ำงชัดเจนว่ำมีมูลข้อเท็จจริง หรือ
ชี้ช่องทำงแจ้งเบำะแส เกี่ยวกับกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่/หน่วยงำน ชัดเจนเพียงพอที่สำมำรถด ำเนินกำรสืบสวน/
สอบสวนได ้
  ๑.๔ ระบุ พยำนเอกสำร พยำนวัตถุและพยำนบุคคล (ถ้ำมี) 
 ๒.ข้อร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้ำงกระแสหรือสร้ำงข่ำวที่เสียหำยต่อบุคคลอ่ืนหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 ๓.เป็นเรื่องที่ผู้ร้อง ได้รับควำมไม่ชอบธรรม อันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่ำง ๆ ของเจ้ำหน้ำที่
หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
 ๔.เรื่องร้องเรียน ที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สำมำรถหำข้อมูลเพ่ิมเติมได้ในกำรด ำเนินกำร
ตรวจสอบหำข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทรำบเป็นข้อมูล และเก็บเป็นฐำนข้อมูล 
 ๕.ไม่เป็นค ำร้องเรียนที่เข้ำลักษณะดังต่อไปนี้ 
  ๕.๑ ค ำร้องเรียน ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุหลักฐำนพยำนแวดล้อมชัดเจน และ
เพียงพอที่จะท ำกำรสืบสวน สอบสวน ต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวำคม ๒๕๕๑  
จึงจะรับไว้พิจำรณำเป็นกำรเฉพำะเรื่อง 
  ๕.๒ ค ำร้องเรียน ที่เข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศำลได้มีค ำพิพำกษำหรือค ำสั่ง
ที่สุดแล้ว 

๓ 

 



   

  ๕.๓ เรื่องร้องเรียน ที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบโดยตรง หรือองค์กร
อิสระที่กฎหมำยก ำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะ เว้นแต่ค ำร้องจะระบุว่ำหน่วยงำนดังกล่ำวไม่ด ำเนินกำร หรือด ำเนินกำร
แล้วยังไม่มีผลควำมคืบหน้ำ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชำ 
  ๕.๔ ค ำร้องเรียน ที่เกิดจำกกำรโต้แย้งสิทธิระหว่ำงบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน 
  นอกเหนือจำกหลักเกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชำว่ำจะรับไว้
พิจำรณำหรือไม่เป็นเรื่องเฉพำะกรณ ี

๕.การพิจารณาในการก าหนดชั้น ความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
 กำรพิจำรณำข้อร้องเรียนในกำรก ำหนดชั้นควำมลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนนั้น จะต้องปฏิบัติตำมระเบียบ
ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๔ และกำรส่งเรื่องให้หน่วยงำนพิจำรณำนั้น ผู้ให้ข้อมูลและ 
ผู้ร้องอำจจะได้รับควำมเดือนร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่ำวโทษข้ำรำชกำรในเบื้องต้น ให้ถือว่ ำเป็นควำมลับทำง
รำชกำร (หำกเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจำรณำเฉพำะรำยที่ระบุหลักฐำน กรณีสภำพแวดล้อมปรำกฏชัดแจ้ง ตลอดจน
ชี้พยำนบุคคลแน่นอนเท่ำนั้น) กำรแจ้งเบำะแสผู้มีอิทธิพลต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องหำกไม่ปกปิดชื่อและ  
ที่อยู่ของผู้ร้อง ผู้ร้องจะต้องแจ้งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบและให้ควำมคุ้มครองแก่ผู้ร้องด้วย 
 กรณีมีกำรระบุชื่อผู้ถูกกล่ำวหำ จะต้องคุ้มครองทั้งฝ่ำยผู้ร้องและผู้ถูกกล่ำวหำ เนื่องจำกเรื่องยังไม่ได้ผ่ำน
กระบวนกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงและอำจเป็นกำรกลั่นแกล้งกล่ำวหำให้ได้รับควำมเดือดร้อนและเสียหำยได้ 
 กรณีผู้ร้องเรียนระบุในค ำร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน หน่วยงำนต้อง  
ไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องให้หน่วยงำนผู้ถูกร้องทรำบ เนื่องจำกผู้ร้องอำจจะได้รับควำมเดือนร้อนตำมเหตุแห่งกำร
ร้องเรียนนั้น ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 

 



   

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑ ผังกระบวนการการจัดการเรื่องร้องเรียน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕ 

 

ลงทะเบียนรบัในระบบสำรบรรณ
ภำยใน ๑ วัน 

ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง และรำยงำนให้นำยแพทย์
สำธำรณสุขจังหวดัพิษณุโลกทรำบ ภำยใน ๑๕ วัน 

ลงนาม 

ไมล่งนาม 

รับและตรวจสอบข้อร้องเรียน จำกช่องทำง 
๓ ช่องทำง ท่ีก ำหนด ภำยใน ๑ วัน 

 

เก็บเรื่องและจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรวิเครำะห์เสนอ
นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นรำยเดือน 
ทุก ๓ เดือน/ครั้ง และเก็บเรื่อง 

 

๕ 

 

นำยแพทย์สำธำรณสุข
จังหวัดพิษณุโลกพิจำรณำ 

แจ้งใหผู้้ร้องเรียนทรำบ โดยมีกำรแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทรำบเบื้องต้น
ภำยใน ๑๕ วัน 



   

๒ ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
 ๑) เจ้ำหน้ำทีผู่้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนรับเรื่องร้องเรียน จำกช่องทำงกำรร้องเรียน ๓ ช่องทำง ดังต่อไปนี้ 
ภำยใน ๑ วัน 
  ๑. ศูนย์ประสำนกำรแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียนของประชำชน ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
พิษณุโลก เลขที่ ๑ ถ.อำทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 

   - หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
   - บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน) 
  ๒. เว็บไซต์ “ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก” http://www.plkhealth.go.th/ 

  ๓. โทรศัพท์หมำยเลข ๐๕๕-๒๕๒๐๕๒ ต่อ ๖๙๙ 
 ๒) เจ้ำหน้ำทีผู่้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนรับเรื่องร้องเรียน ลงทะเบียนรับเรื่องในระบบสำรบรรณ ภำยใน ๑ 
วัน 
 ๓) เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือส่งเรื่องให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องด ำเนินกำร ตั้งแต่ต้นจนถึงกำรได้รับกำรแก้ไข และแจ้งให้นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลกทรำบ 
พิจำรณำลงนำม ภำยใน ๑๕ วัน 
 ๔) เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน แจ้งให้ผู้ร้องทรำบ โดยมีกำรแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทรำบเบื้องต้น 
ภำยใน ๑๕ วัน 
 ๕) เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรวิเครำะห์เสนอนำยแพทย์สำธำรณสุข
จังหวัดพิษณุโลก เป็นรำยเดือน ทุก ๓ เดือน/ครั้ง และจัดเก็บเรื่อง ภำยใน ๓๐ วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 

 ๖ 

 

http://www.plkhealth.go.th/


   

กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ๑. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ ๕๙ บัญญัติให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องรำวร้องทุกข์ และ
ได้รับกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำภำยในเวลำอันรวดเร็ว 
 ๒. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มำตรำ ๓๘  
 ๓. พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ (กรณีข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ) 
 ๔. พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๖  
 ๕. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน พ.ศ.๒๕๔๘ 

 ๖. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ๗. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ๘. ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร พ.ศ.๒๕๓๗  
 ๙. ระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ 

๑๐.  ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๗ 

๑๑. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๒ 

๑๒. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวำคม ๒๕๔๑ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรร้องเรียนกล่ำวโทษข้ำรำชกำร และกำรสอบสวนเรื่องรำวร้องเรียน
กล่ำวโทษข้ำรำชกำรว่ำกระท ำผิดวินัย 

๑๓. กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรทำงวินัย พ.ศ.๒๕๕๖ 

๑๔. พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

๑๕. พระรำชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ 

๑๖. พระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ.๒๕๖๐ 
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