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ค าน า 
  คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนท่ัวไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ  จังหวัดน่ำนจัดท ำขึ้น เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทำงใน
กำรปฏิบัติงำนด้ำนรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตผ่ำนศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ  
จังหวัดน่ำนให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ส ำคัญในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคีเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน กำร
ส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมท้ังภำครัฐ ภำคเอกชน โดยร่วมก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำ นำกลยุทธ์ไปสู่กำร
ปฏิบัติตำมแผนงำน/โครงกำรท่ีวำงไว้ไปสู่เป้ำหมำยเดียวกัน คือควำมส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
นอกจำกนี้ ยังมีหน้ำท่ีส ำคัญในกำรประสำน ติดตำมหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบจำกช่องทำงกำรร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  
  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ  จังหวัดน่ำนได้จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำรจัด
เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงำน  (Work Instruction) สอดรับ
กับกระบวนกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ  จังหวัดน่ำนหวังเป็น
อย่ำงยิ่งว่ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนกระบวน กำรจัดเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ จะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงำนและบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนท่ีจะนำไปเป็นมำตรฐำนอย่ำงมีคุณภำพ  
 
         ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  
       ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ  จังหวัดน่ำน 
 
 
 



บทที่ ๑ 
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๑. หลักการและเหตุผล  
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ  จังหวัดน่ำนมีบทบำทหน้ำท่ีหลักในกำรก ำหนดทิศทำง วำงกรอบกำร
ด ำเนินงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กำรส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วน
รำชกำร ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส ำคัญ
ในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคีเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน กำรส่งเสริม
และคุ้มครองจริยธรรมบุคลำกรทุกระดับ ก ำหนดมำตรกำรปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปรำบปรำม และสร้ำงเครือข่ำย 
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มุ่งเน้นปอ้งกันกำรทุจริต โดยร่วมก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำ นำกลยุทธ์
กำรป้องกัน กำรส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่กำรปฏิบัติตำมแผนงำนโครงกำรท่ีวำงไว้ไปสู่เป้ำหมำยเดียวกัน 
คือ ควำมส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ประชำชนได้รับบริกำรที่ดี มีควำมพึงพอใจ เช่ือมั่น และ
ศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรของหน่วยงำน น ำไปสู่ค่ำดัชนีภำพลักษณ์ของประเทศไทย (CPI:Corruption 
Perception Index)  
  ประกอบกับหนังสือกำรด ำเนินโครงกำรประเมนิคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ  จังหวัดน่ำน  Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำ
ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้แจ้งว่ำ สำนักงำน ป.ป.ช. ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกระทรวงมหำดไทย 
โดยกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนดให้มีกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity andTransparency Assessment (ITA) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้ำหมำย ประกอบด้วยเทศบำลต ำบล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยให้กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นเป็น
หน่วยงำนในกำรจัดต้ังงบประมำณและรับผิดชอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
  ซึ่งอ ำนำจหน้ำท่ีดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรือกำรละเว้น กำรปฏิบัติ
หน้ำท่ีโดยมิชอบของเจ้ำหน้ำท่ีส่วนรำชกำร จึงเป็นเรื่องท่ีส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ  จังหวัดน่ำนจำเป็น
ต้องดำเนินกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน นอกจำกนี้ยังได้บูรณำกำรร่วมกับศูนย์จัดกำรเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรม  เพื่อให้แนวทำงกำรดำเนินงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มี
มำตรฐำน และมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล สำมำรถแก้ไขปัญหำของประชำชน สร้ำงภำพลักษณ์และควำม
เช่ือมั่น ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนเป็นส ำคัญ ภำยใต้กำรอภิบำลระบบกำรรับเรื่องรำวร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ คือกำรป้องกัน ส่งเสริม กำรรักษำ และกำรฟื้นฟ ูบนพื้นฐำนของหลักธรรมำภิบำล(Good Governance) 
ของระบบอย่ำงสูงสุดและยั่งยืนต่อไป  
๒. วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มือ  
 1) เพื่อให้บุคลำกรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบสำมำรถนำไปเป็นกรอบแนวทำง กำรดำเนินงำน
ให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน กระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 2) เพื่อให้มั่นใจว่ำกระบวนกำรจัดเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ ใช้เป็น
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมข้ันตอน ท่ีสอดคล้องกับข้อก ำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมำย ท่ีเกี่ยวข้อง กับ
กำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่ำงครบถ้วนและมีประสิทธิภำพ  
 3) เพื่อเป็นหลักฐำนแสดงขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำน ท่ีสำมำรถถ่ำยทอดให้กับผู้เข้ำมำปฏิบัติงำนใหม่ 
พัฒนำให้กำร ทำงำนเป็นมืออำชีพ รวมท้ังแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภำยนอก หรือผู้ให้บริกำรให้สำมำรถ
เข้ำใจและใช้ประโยชน์จำกกระบวนกำรท่ีมีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนกำรในกำรปฏิบัติงำน  
 4) เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชำชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ตำมหลักธรรมำภิบำล (Good 
Governance) 



 
 3. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  มีบทบำทหน้ำท่ีในกำรดำเนินกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและเป็นเครือข่ำยส ำคัญในกำร
ขับเคล่ือนนโยบำยและมำตรกำรต่ำงๆ ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กร รวมท้ังบูรณำกำรเช่ือมโยงกับศูนย์
ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปช่ัน  
 1) เสนอแนะแก่หัวหน้ำส่วนรำชกำรเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ส่วนรำชกำร รวมท้ังจัดทำแผนปฏิบัติ กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำร 
ให้สอดคล้องกับยุทศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และนโยบำยของรัฐบำลท่ีเกี่ยวข้อง  
 2) ประสำน เร่งรัดและกำกับให้หน่วยงำนในสังกัดดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำร  
 3) ดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรือกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำท่ี โดยมิชอบของ
เจ้ำหน้ำท่ีในส่วนรำชกำร  
 4) คุ้มครองจริยธรรมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร พนักงำนส่วนท้องถิ่น  
 5) ประสำนงำนเกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และกำรคุ้มครอง
จริยธรรมกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง  
 6) ติดตำม ประเมินผล และจัดทำรำยงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
กำรคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง  
 7) ปฏิบัติงำน สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมำย  
4. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมายถึง ผู้ท่ีมารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนท่ัวไป 
 - ผู้รับบริการ ประกอบด้วย 
 - หน่วยงานของรัฐ*/เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐ/เอกชน /หรือบุคคล/นิติบุคคล 
 * หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ือ อย่างอื่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และให้หมายความรวมถึง องค์กรอิสระ องค์การมหาชน หน่วยงานในกากับของรัฐและ
หน่วยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
 ** เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราวและผู้ปฏิบัติงาน
ประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งต้ังในฐานะ เป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใด รวมท้ังผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังและถูกส่ังให้
ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
 - บุคคล/หน่วยงานอื่นท่ีไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ 
 - ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 
 - ผู้ค้ากับหน่วยงานของรัฐ 
 - ผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการท่ีไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหมายถึง ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและ ทางอ้อมจาก
การด าเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนใน ชุมชน/ หมู่บ้านเขตอ าเภอเวียงชัย 
การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็น/ค าชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล 
 

ผู้ร้องเรียนหมายถึง ประชาชนท่ัวไป / ผู้มีส่วนได้เสียท่ีมาติดต่อยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้
ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การ ชมเชย/ 

การร้องขอข้อมูล 
ช่องทางการรับข้อร้องเรียนหมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ท่ีใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนเช่น ติดต่อด้วยตนเอง 

ร้องเรียน ทางโทรศัพท์/ เว็บไซต์/ Face Book/ ไลน์ 
 

เจ้าหน้าท่ีหมายถึง เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
ข้อร้องเรียนหมายถึง แบ่งเป็นประเภท 2 ประเภทคือ เช่น 

  - ข้อร้องเรียนท่ัวไป เช่น เรื่องราวร้องทุกข์ท่ัวไปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

บทที่ 2 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน 

ค าจ ากัดความผู้รับบริการ 
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              ค าชมเชย สอบถามหรือร้องขอข้อมูล การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการ ให้บริการของหน่วยงาน  
 - การร้องเรียนเกี่ยวความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 

ค าร้องเรียนหมายถึง ค าหรือข้อความท่ีผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มท่ีศูนย์รับเรื่อง 
              ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือระบบการรับค าร้องเรียนเอง มีแหล่งท่ีสามารถ  ตอบสนอง หรือมีรายละเอียดอย่าง
ชัดเจนหรือมีนัยส าคัญท่ีเช่ือถือได้ 
การด าเนินการเรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ท่ีได้รับ ผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ มาเพื่อทราบ หรือ
พิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาตามอ านาจหน้าท่ี 

การจัดการเรื่องร้องเรียน หมายถึง กระบวนการท่ีด าเนินการในการแก้ไขปัญหาตามเรื่องร้องเรียนท่ี 
ได้รับให้ได้รับการแก้ไข หรือบรรเทาความเดือดร้อนจากการด าเนินงาน 

 
ช่องทางการร้องเรียน 

    1) ผ่านทางส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 
    2) Banner รับเรื่องร้องเรียนผ่านหน้า www.hosthai.com ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ  จังหวัดน่ำน 

    3) ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
    4) ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
    5) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
    6) ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 
    7) โทรศัพท์ 053-769209 

    8) ร้องเรียน กลุ่มไลน์ สารสัมพันธ์ สสอ.เวียงชัย 
    9) ร้องเรียนทาง Face book ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 



 

นางระววีรรณ  สุกเหลือง 
เจ้าหน้าทีป่ระจ าศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ 

บทที่ 3  

1.ร้องเรียนผ่านตู้แสดงความคิดเห็น 

 

๒.ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.hosthai.com 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ  จังหวัด
น่ำน 

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

๓.ร้องเรียนทางโทรศัพท ์

๔.ร้องเรียนทาง Face book สสอ.เวยีงชยั 

๕.ร้องเรียน Line กลุ่มสารสัมพันธ์สสอ.เวียงชัย 

แจ้งผลใหศู้นย์รับเรื่องร้องเรียน 

สสอ.เวียงสา ทราบ (๑๕วัน ) 

ยุต ิ ไม่ยุต ิ

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน 

ร้องทุกข์ทราบ 

ไม่ยุติแจง้เร่ืองผู้ 

ร้องเรียน ร้องทุกข ์

ทราบ 

สิ้นสุดการด าเนินการรายงานผล 

ให้สสอ.เวียงชยั ทราบ 



บทที่ 4 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การแต่งต้ังผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
1 จัดต้ังศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 

2 จัดทาค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
3 แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าส่ังส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน ทราบ เพื่อความสะดวกใน

การ ประสานงาน 

การรบัและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ 
ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนท่ีเข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆโดยมีข้อปฏิบัติ

ตามท่ีก าหนด ดังนี้ 

ช่องทาง 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
 www.sasuksa.com 
 ร้องเรียนทางโทรศัพท์เว้นวันหยุดราชการ 
054-781755 
ร้องเรียน Line กลุ่มสสอ.เวียงสา 

ความถ่ีในการ 
ตรวจสอบ 
ช่องทาง 

ทุกครั้งท่ีมี 
ผู้ร้องเรียน 

ทุกวัน 

 

ทุกวัน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รับข้อร้องเรียนเพือ่ 

ประสานหาทางแก้ไข 

ภายใน ๑-2 วันท าการ 

ภายใน ๑-2 วันท าการ 

ภายใน ๑-2 วันท าการ 

ภายใน ๑-2 วันท าการ 

หมายเหตุ 

- 

- 

- 

http://www.sasuksa.com/
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ภาคผนวก 
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แบบค าร้องทุกข์/ร้องเรียน(ด้วยตนเอง) 

(แบบค าร้องเรียน ๑) 
 

 
 
 
ท่ีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  
จังหวัดน่าน วันที่.........เดือน.......................... พ.ศ. ........ 

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

เรียน สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 

                            ข้าพเจ้า............................................... อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขที่.................... หมูที.่..................................... 
ต าบล.................................... อ าเภอ…………......................... จังหวัด............................ โทรศัพท์.................................................. 
อาชีพ.................................................................ต าแหน่ง..................................................................................... ........................... 
ถือบัตร........................................................................เลขที่..................................................................................................................... 
ออกโดย............................................วันออกบัตร...........................................บัตรหมดอายุ..................................................................... 
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพ่ือให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน พิจารณาด าเนินการช่วยเหลือ 

หรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง……….......................................................................................................................... ............................... 
................................................................................................... ..................................................................................................... 
............................................................................................................................. .............................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................................. 
................................................................................................................................ ......................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. ........................... 
............................................................................................................... ......................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................................. 
                            ทั้งน้ี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริง และยินดีรับผิดชอบทั้ง 

ทางแพ่งและทางอาญาหากจะพึงมี 

           โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องทุกข์/ร้องเรียน (ถ้ามี) ได้แก่ 
๑) ........................................................................................ ..................................... จ านวน............ชุด 

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

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

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

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงชื่อ) ................................................ 
   (............................................) 
         ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน 
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แบบค าร้องทุกข์/ร้องเรียน(โทรศัพท์) 

(แบบค าร้องเรียน.๒) 

ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

วันที่.........เดือน.......................... พ.ศ. ........ 

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

เรียน สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 

                            ข้าพเจ้า............................................... อายุ.........ปี อยู่บ้านเลขที่...................... หมู่ที่……………………………...... ี่ 
ถนน................................ต าบล........................ อ าเภอ........................... จังหวัด............................. โทรศัพท์……………… 

..................................อาชีพ............................................ต าแหน่ง........................................................................................................ 
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพ่ือให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน พิจารณาด าเนินการช่วยเหลือ 

หรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง……….......................................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................ ........................................................................................................ 
............................................................................................................................. ..................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................................... 
............................................................................................................................................. ...................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................................... 
โดยขออ้าง.................................................................................................................... ............................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................................... 
..................................................................................................... เป็นพยานหลักฐานประกอบ 

                            ทั้งน้ี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริง และ จนท.ได้แจ้งให้ 
ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าหากเป็นค าร้องที่ไม่สุจริตอาจต้องรับผิดตามกฎหมายได้ 

ลงชื่อ…………………………………… จนท.ผู้รับเรื่อง 
(...........................................) 
วันที่...............เดือน.........................พ.ศ............... 
    เวลา............................... 
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แบบแจ้งการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรยีน 

ที่ (เรื่องร้องเรียน) /............... 

(ตอบข้อร้องเรียน 1) 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  
 

วันที่ .......เดือน...................... พ.ศ. ......... 

เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

เรียน ……………………………………………………………….. 

โดยทาง ( 
  ตามท่ีท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่านศูนย์รับเรื่องรองเรยีนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 
) หนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์ ( ) ด้วยตนเอง ( ) ทางโทรศัพท์ 

( ) อื่นๆ ....................................................................................................................... ........... ...................................................... 
ลงวันที่....................................... เกี่ยวกับเรื่อง................................................................................................... ่…………… 

……………………………………………………………………………………………น้ัน 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน ได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของท่านไว้แล้ว 

ตามทะเบียนรับเรื่อง เลขรับที่..........................................ลงวันที่.............................................. ........และ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน ได้พิจารณาเรื่องของท่านแล้วเห็นว่า 

                        ( ) เป็นเรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าท่ีของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน และได้มอบหมาย 

ให้……………………................................................................................ เป็นหน่วยตรวจสอบและด าเนินการ 

                        ( ) เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าท่ีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน และได้จัดส่งเรื่อง 
ให้........................................................................................ซึงเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวข้องด าเนินการต่อไปแล้วทั้งน้ี ท่าน
สามารถติดต่อประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าวได้อีกทางหน่ึง 

                        ( ) เป็นเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ตาม 

กฎหมาย .......................................................................................... จึงขอให้ท่านด าเนินการตามข้ันตอนและ 

วิธีการที่กฎหมายน้ันบัญญัติไว้ต่อไป 

จึงแจ้งมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  
จังหวัดน่าน (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) 
โทร. 054-781755 
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แบบแจ้งผลการด าเนินการต่อเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน 

ที่ (เรื่องร้องเรียน) /............... 

(ตอบข้อร้องเรียน 2) 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  
 

วันที่ .......เดือน...................... พ.ศ. ......... 
เรื่อง แจ้งผลการด าเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

เรียน ……………………………………………………………….. 

อ้างถึง หนังสือ ที่ ............................. ลงวันที่.............................................. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ...................................................................................... ....................................................................................... 
๒. ........................................................................................................................... ........................................................ 
๓. .......................................................................................................................... .......................................................... 

   ตามท่ีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) ได้แจ้งตอบรับการรับเรื่องรอ้ง 
ทุกข์/ร้องเรียนของท่านตามท่ีท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนไว้ ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน 

                            ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน ได้รับแจ้งผลการด าเนินการจากส่วนราชการ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามประเด็นที่ท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงโดย 

สรุปว่า……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
.................................................................................................................................................... ......... ............. 
..................................................................................................................... ..................................................... 
.................................................................................................. ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมน้ี 

ทั้งน้ี หากท่านไม่เห็นด้วยประการใด ขอให้แจ้งคัดค้านพร้อมพยานหลักฐานประกอบด้วย 

จึงแจ้งมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  
จังหวัดน่าน(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) 
โทร. 054-781755 



 


