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ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของสานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ทั้งในเรื่องร้องเรียน
ทั่วไปและร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตอบสนองนโยบายของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ กาหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึด
ประชาชนเป็น ศู นย์ กลาง เพื่ อตอบสนองความต้ องการของประชาชน ให้เ กิด ความผาสุก และความเป็ นอยู่ที่ ดีข อง
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มี ขั้นตอนปฏิบัติงานเกิน
ความจาเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการ อานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
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บทที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้
กาหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็น ศูนย์กลาง เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของ ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มี ขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีก าร
ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการ อานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการ สม่าเสมอ
ประกอบกับทางสานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านได้ การประชุมชี้แจงการดาเนินโครงการ
ประเมิน คุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนินงาน Integrity and Transparency Assessment (ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จึงได้จัดทาคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้ อจัดจ้า ง) ของสานักงานสาธารณสุขอ าเภอเวี ยงสา จัง หวั ด น่าน เพื่อเป็นกรอบหรื อแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน
2. วัตถุประสงค์การจัดทาคู่มือ
1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่านใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานในการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือขอความช่วยเหลือให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การดาเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของ สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัด
น่าน มีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. เพื่ อ สร้ า งมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านที่ มุ่ ง ไปสู่ ก ารบริ ห ารคุ ณ ภาพทั่ ว ทั้ ง องค์ ก รอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
๔. เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา
จังหวัดน่านทราบกระบวนการ
๕. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกาหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ ข้อ
ร้องเรียนที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอ และมีประสิทธิภาพ
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3. ขอบเขต
1.กรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป
1.1. สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ
1.2. ดาเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการ เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจาก
ศูนย์บริการ
1.3. แยกประเภทงานบริการตามความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ เช่น ปรึกษากฎหมาย, ขอ
อนุมัติ/อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
1.4. ดาเนินการให้คาปรึกษาตามประเภทงานบริการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับ
บริการ
1.5. เจ้าหน้าที่ดาเนินการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ
กรณีข้อร้องเรียนทั่วไปเจ้าหน้าทีผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้
ขอรับบริการต้องการทราบเมื่อให้คาปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องที่ขอรับบริการถือว่ายุติ
- กรณีขออนุมัติ/อนุญาต เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับ
บริการต้องการทราบ และดาเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ หัวหน้าสานักงานปลัด หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เป็นผู้
พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป ภายใน 1-2 วัน
- กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เจ้าหน้าที่ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา
จังหวัดน่านจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะ
ดาเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงาน เป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
ต่อไปภายใน 1-2 วัน
- กรณีขออนุมัติ/อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสให้ผู้ขอรับการบริการรอการติดต่อ
กลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน
15 วัน ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่านโทรศัพท์0 5379
5514
2. กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
2.1 สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ
2.2 ดาเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการ เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจาก
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
2.3 แยกประเภทงานร้องเรียนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างให้กับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอ
เรื่องให้กับผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น พิจารณาความเห็น
- กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ ข้อมูล
กับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบเมื่อให้คาปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องที่ขอรับ
บริการถือว่ายุติ
- กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์ /แจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการ
ต้องการทราบและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะดาเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงาน เป็นผู้
พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป ภายใน 1-2 วัน

-3-

- กรณี ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้ขอรับการบริการ รอการติดต่อ
กลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน
15 วัน ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่านโทรศัพท์
053654355

5. สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ ณ สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

6. หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษารับเรื่องปัญหาความ
ต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน

คาจากัดความผู้รับบริการ

บทที่ 2
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน

หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป
- ผู้รับบริการ ประกอบด้วย
- หน่วยงานของรัฐ*/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ/เอกชน /หรือบุคคล/นิติบุคคล
* หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ อย่างอื่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และให้หมายความรวมถึง องค์กรอิสระ องค์การมหาชน หน่วยงานในกากับของรัฐและ
หน่วยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
** เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราวและผู้ปฏิบัติงาน
ประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะ เป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใด รวมทั้งผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งและถูกสั่งให้
ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ
- บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ
- ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย
- ผู้ค้ากับหน่วยงานของรัฐ
- ผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ ทางอ้อมจาก
การดาเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนใน ชุมชน/ หมู่บ้านเขตอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึง การจัดการในเรื่อง ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็น/คาชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล
ผู้ร้องเรียนหมายถึง ประชาชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อยัง ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ครอบคลุม การร้องเรียน/การให้
ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การ ชมเชย/
การร้องขอข้อมูล
ช่องทางการรับข้อร้องเรียนหมายถึง ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนเช่น ติดต่อด้วยตนเอง
ร้องเรียน ทางโทรศัพท์/ เว็บไซต์/ Face Book/ Line
เจ้าหน้าที่หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
ข้อร้องเรียนหมายถึง แบ่งเป็นประเภท 2 ประเภทคือ เช่น
- ข้อร้องเรียนทั่วไป เช่น เรื่องราวร้องทุกข์ทั่วไปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
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คาชมเชย สอบถามหรือร้องขอข้อมูล การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการ ให้บริการของหน่วยงาน
- การร้องเรียนเกี่ยวความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
คาร้องเรียนหมายถึง คาหรือข้อความที่ผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มที่ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือระบบการรับคาร้องเรียนเอง มีแหล่งที่สามารถ ตอบสนอง หรือมีรายละเอียดอย่าง
ชัดเจนหรือมีนัยสาคัญที่เชื่อถือได้
การดาเนินการเรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับ ผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ มาเพื่อทราบ หรือ
พิจารณาดาเนินการแก้ไขปัญหาตามอานาจหน้าที่
การจัดการเรื่องร้องเรียน หมายถึง กระบวนการที่ดาเนินการในการแก้ไขปัญหาตามเรื่องร้องเรียนที่
ได้รับให้ได้รับการแก้ไข หรือบรรเทาความเดือดร้อนจากการดาเนินงาน
ช่องทางการร้องเรียน
2.1 ผ่านทางสานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
1) Banner รับเรื่องร้องเรียนผ่านหน้า www.sasuksa.com
2) ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
3) ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
4) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
5) ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
6) โทรศัพท์ 054-781755
7) ร้องเรียน กลุ่มLine
8) ร้องเรียนทาง Face book : sasuksa.com

บทที่ 3

1.ร้องเรียนผ่านตู้แสดงความคิดเห็น
๒.ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.sasuksa.com

สาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

๓.ร้องเรียนทางโทรศัพท์

054-781755
ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

๔.ร้องเรียนทาง Face book
Sasuksa.com

๕.ร้องเรียน E-mail : sasuksa@gmail.com
แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
สสอ.เวียงสา รับทราบ (๑๕วัน )

ยุติ

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน
ร้องทุกข์ทราบ

ไม่ยุติ

ไม่ยุติแจ้งเรื่องผู้
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ทราบ

นายอดิเทพ เพียรไพรงาม
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
สิ้นสุดการดาเนินการรายงานผล
ให้สสอ.เวียงสา รับทราบ

บทที่ 4
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
1 จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
3 แจ้งผู้รับผิดชอบตามคาสั่งสานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ทราบ เพื่อความสะดวกใน
การ ประสานงาน

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆโดยมีข้อปฏิบัติ
ตามที่กาหนด ดังนี้
ช่องทาง
ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ที่ทาการ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ sasuksa.com
ร้องเรียนทางโทรศัพท์เว้นวันหยุด
ราชการ 054-781755
ร้องเรียนทาง Facebook
ร้องเรียน E-mail

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ
ช่องทาง
ทุกครั้งที่มี
ผู้ร้องเรียน
ทุกวัน

ทุกวัน
ทุกวัน

ระยะเวลาดาเนินการ
รับข้อร้องเรียนเพือ่
ประสานหาทางแก้ไข

หมายเหตุ

ภายใน ๑-2 วันทาการ

-

ภายใน ๑-2 วันทาการ

-

ภายใน ๑-2 วันทาการ

-

ภายใน ๑-2 วันทาการ
ภายใน ๑-2 วันทาการ

ภาคผนวก
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(แบบคาร้องเรียน๑)

แบบคาร้องทุกข์/ร้องเรียน(ด้วยตนเอง)

ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา
วันที่.........เดือน.......................... พ.ศ. ........
จังหวัดน่าน
เรื่อง ...............................................................................................................................................
เรียน สาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ข้าพเจ้า............................................... อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขที่ .................... หมูที่......................................
ตาบล.................................... อาเภอ…………......................... จังหวัด............................ โทรศัพท์........................ ..........................
อาชีพ.................................................................ตาแหน่ง..................................................................................... ...........................
ถือบัตร........................................................................เลขที่.....................................................................................................................
ออกโดย............................................วันออกบัตร...........................................บัตรหมดอายุ.....................................................................
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อให้สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน พิจารณาดาเนินการช่วยเหลือ
หรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง……….........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. ............................
.............................................................................................................................................................................. ...........................
.........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริง และยินดีรับผิดชอบทั้ง
ทางแพ่งและทางอาญาหากจะพึงมี

โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องทุกข์/ร้องเรียน (ถ้ามี) ได้แก่
๑) ............................................................................................................................. จานวน............ชุด
๒) ............................................................................................................................. จานวน............ชุด
๓) .............................................................................................................................. จานวน............ชุด
๔) .............................................................................................................................. จานวน............ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ................................................
(............................................)
ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน

(แบบคาร้องเรียน.๒)

-10แบบคาร้องทุกข์/ร้องเรียน(โทรศัพท์)

ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
วันที่.........เดือน.......................... พ.ศ. ........
เรื่อง ............................................................................................................................. ..................
เรียน สาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ข้าพเจ้า............................................... อายุ.........ปี อยู่บ้านเลขที่...................... หมู่ที่……………………………......ี่
ถนน................................ตาบล........................ อาเภอ........................... จังหวัด............................. โทรศัพท์ ………………
..................................อาชีพ............................................ตาแหน่ง........................................................................................................
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อให้สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน พิจารณาดาเนินการช่วยเหลือ
หรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง………................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... ..........................
..................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ ...........................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
โดยขออ้าง.................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... ............................
....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................เป็นพยานหลักฐานประกอบ
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริง และ จนท.ได้แจ้งให้
ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าหากเป็นคาร้องที่ไม่สุจริตอาจต้องรับผิดตามกฎหมายได้

ลงชื่อ…………………………………… จนท.ผู้รับเรื่อง
(...........................................)
วันที่...............เดือน.........................พ.ศ...............
เวลา...............................
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แบบแจ้งการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
ที่ (เรื่องร้องเรียน) /...............

(ตอบข้อร้องเรียน 1)

สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา
อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

วันที่ .......เดือน...................... พ.ศ. .........
เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
เรียน ………………………………………………………………..
โดยทาง (

ตามที่ท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่านศูนย์รับเรื่องรองเรียนสานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
) หนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์ ( ) ด้วยตนเอง ( ) ทางโทรศัพท์

( ) อื่นๆ .................................................................................................................................. ......................................................
ลงวันที่....................................... เกี่ยวกับเรื่อง...................................................................................................่ ……………
……………………………………………………………………………………………นั้น
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของท่านไว้แล้ว
ตามทะเบียนรับเรื่อง เลขรับที่..........................................ลงวันที่......................................................และ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ได้พิจารณาเรื่องของท่านแล้วเห็นว่า
( ) เป็นเรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และได้มอบหมาย
ให้……………………................................................................................เป็นหน่วยตรวจสอบและดาเนินการ
( ) เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอานาจหน้าที่สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และได้จัดส่งเรื่อง
ให้........................................................................................ซึงเป็นหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไปแล้วทั้งนี้ ท่าน
สามารถติดต่อประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง
( ) เป็นเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ตาม
กฎหมาย .......................................................................................... จึงขอให้ท่านดาเนินการตามขั้นตอนและ
วิธีการที่กฎหมายนั้นบัญญัติไว้ต่อไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
โทร. 054-781755

(ตอบข้อร้องเรียน 2)
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แบบแจ้งผลการดาเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
ที่ (เรื่องร้องเรียน) /...............

สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

วันที่ .......เดือน...................... พ.ศ. .........
เรื่อง แจ้งผลการดาเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
เรียน ………………………………………………………………..
อ้างถึง หนังสือ ที่ ............................. ลงวันที่..............................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. .............................................................................................................................................................................
๒. ........................................................................................................................... ........................................................
๓. .......................................................................................................................................... ..........................................
ตามที่สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) ได้แจ้งตอบรับการรับเรื่องร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนของท่านตามที่ท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนไว้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ได้รับแจ้งผลการดาเนินการจากส่วนราชการ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตามประเด็นที่ท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงโดย
สรุปว่า……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
.................................................................................................................................................... ......................
..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
ทั้งนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยประการใด ขอให้แจ้งคัดค้านพร้อมพยานหลักฐานประกอบด้วย
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
โทร. 054-781755

ภาคผนวก

คาสั่งสานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ที่ 9 / ๒๕62
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง)
ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
----------------------

ตามที่สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จัง หวัดน่าน ได้ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและ
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น รณรงค์ ใ ห้ ข้ า ราชการในสั ง กั ด ปฏิ บั ติ ร าชการด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ไม่ แ สวงหา
ผลประโยชน์และปฏิบัติโดยมิชอบตลอดถึงป้องกันไม่ให้งบประมาณแผ่นดินรั่วไหลโดยไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
และประเทศชาติ
เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการสร้างระบบ
ราชการที่ใสสะอาด สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จัง หวัดน่าน จึงขอประกาศตัวเป็นหน่วยงานใสสะอาด
ตามเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยการจัดทาคู่มือ ปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่ว ไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาคู่มือ ปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่ว
ไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง)ประกอบด้วย
1. สาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ประธานกรรมการ
2. ผู้อานวยการรพ.สต.ส้าน
กรรมการ
3. ผู้อานวยการรพ.สต.ยาบหัวนา
กรรมการ
4. ผู้อานวยการรพ.สต.แม่สา
กรรมการ
5. ผู้อานวยการรพ.สต.ตาลชุม
กรรมการ
6. ผู้อานวยการรพ.สต.บ้านนาเคียน
กรรมการ
7. ผู้อานวยการรพ.สต.บ้านป่าแพะ
กรรมการ
9 .ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
กรรมการและเลขานุการ
ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ พิจาณา กลั่นกรอง ศึกษาข้อมูล นามากาหนดเป็นคู่มือการคู่มือ
ปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) ของสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕62
(นายชุมพล สุทธิ)
สาธารณสุขอาเภอเวียงสา

คาสั่งสานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ที่ 11 / ๒๕61
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง)
และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง)
................................................................

ตามคาสั่งสานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ที่ 9/๒๕62 ลงวันที่ 15 มีนาคม
2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาคู่มือ ปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่อง
ร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อ ให้ บริการสาธารณะ บรรเทา
ทุกข์ บารุงสุข แก่ประชาชนภายในกรอบอานาจหน้าที่ และโดยที่สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
เป็นส่วนราชการที่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ จานวน 128 หมู่บ้านในเขตอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซึ่ง ได้
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุ ขของประชาชน
และให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ดังนั้น เพื่อประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลของการดาเนินการดังกล่าว โดยเฉพาะในส่วนของ
การอานวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
อาศัย ประกอบมาตรา 52 และมาตรา 41 แห่ง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์” ณ สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน พร้อมจัดวางตู้รับเรื่องร้ องเรียน/ร้องทุกข์ ณ
หน้าอาคารที่ทาการสานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และขอแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ตามตาแหน่ง
ดังต่อไปนี้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดังนี้
1. สาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เป็นประธานศูนย์รับเรื่ องเรียน/ร้องทุกข์และเร่งรัด
การให้ความช่วยเหลือข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
2. ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เป็นรองประธานศูนย์รับเรื่องเรียน/ร้องทุกข์
และเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
3. นักวิชาการสาธารณสุข เป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์และเร่งรัดการให้ความ
ช่วยเหลือข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ และเรื่องที่ผู้มีอานาจใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง
โดยให้ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีอานาจ
หน้าที่และวิธีการดาเนินการดังต่อไปนี้
1. รับเรื่องราวข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยากหรือ
ปัญหาอื่นใดจากประชาชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ แล้วทาการประเมิน วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
2. ในเบื้องต้นให้ถือเป็นความลับของทางราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่
ระบุหลักฐาน กรณีสิ่งแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน
3. ประสานการปฏิบัติให้ส่วนราชการในสังกัดสาธารณสุขอาเภอเวียงสา ดาเนินการตามภารกิจที่
เกี่ยวข้องและสามารถขอให้บุคคลในสังกัดส่วนราชการนั้นให้ถ้อยคาหรือข้อมูลเอกสาร หลักฐานใดๆ เพื่อประโยชน์
สาหรับการนั้นได้

4. กรณีที่อาจเกี่ยวข้องกับคดี หรืออาจก่อให้เกิดเป็นคดีความได้ ให้แจ้งรายละเอียดเฉพาะที่ส่วน
ราชการเจ้าของเรื่องจะสามารถนาไปพิจารณาดาเนินการต่อไปได้ โดยอาจมีการปกปิดข้อความตามคาร้องบางส่วน
ก็ได้ ทั้งนี้ หากส่วนราชการเจ้าของเรื่องประสานขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมให้พิจารณาเป็นรายกรณี
5. กรณีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานอื่น ให้ส่ งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการหรือ
เหนือกว่าส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ถูกร้อง หรือส่งเรื่องให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ ในการ
สืบสวนเรื่องร้องเรียนของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นการเฉพาะ
6. ให้พิจารณาดาเนินการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง ดังนี้
6.1 กรณีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ
6.2 กรณีที่อาจมีผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของผู้ร้อง ให้สรุปสาระสาคัญตามคาร้อง
เฉพาะที่ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะสามารถนาไปพิจารณาดาเนินการต่อไปได้ โดยอาจไม่นาส่ง เอกสารคาร้อง
ต้นฉบับ รวมทั้งหากมีความจาเป็นให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การคุ้มครองผู้ร้องเป็นพิเศษรายกรณี ทั้งนี้
หากมีการประสานขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมให้พิจารณาเป็นรายกรณีด้วย
7. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
8. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจาศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่อง
ร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ดังนี้
1. นายบรรจง จันทร์อินทร์
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ ประธาน
2. นายอดิเทพ เพียรไพรงาม ตาแหน่ง จพ.สาธารณสุขชานาญงาน
คณะทางาน
3. นายพงษ์ชัย หมื่นคาสี
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ คณะทางาน
4. นางระวีวรรณ สุกเหลือง
ตาแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชีคณะทางาน/เลขานุการ
โดยมีหน้าที่ ดังนี้
1. รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ลงทะเบียน แยกเรื่อง และส่งเรื่องให้กับส่วนราชการเจ้าของ
เรื่องเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่
2. ปรับปรุงเอกสารคาขอในกระบวนงานต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจง่ายและเกิดความสะดวกในการ
กรอกเอกสาร
3. ติดตามความคืบหน้าเมื่อได้รับการสอบถามจากประชาชนผู้รับบริการ
4. แจ้งผลการดาเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ ภายใน 15 วัน ให้ผู้ที่ได้รับ แต่งตั้งถือ
ปฏิบัติตามคาสั่งโดยเคร่งครัด ตามระเบียบ อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรค
ให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโดยทันที
5. แจ้งผลการดาเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ ภายใน 15 วันให้ผู้ที่ได้รับ แต่งตั้งถือ
ปฏิบัติตามคาสั่งโดยเคร่งครัด ตามระเบียบ อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรค
ให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโดยทันที
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียน
ทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ประกอบด้วย
1. นายฉลองชัย สิทธิวัง
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ประธาน
2. นายฤทธิกร ไชยเขียวแก้ว ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
คณะทางาน
3. นางระวีวรรณ สุกเหลือง
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
คณะทางาน
4. นายอุเทน ปิจจดี
ตาแหน่ง พนักงานธุรการ
คณะทางาน/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการดาเนินการติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ กาหนดวิธีการติดตามและประเมินผลตลอดจนดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และรายงานผลการติดตามและประเมินผลต่อสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
(นายชุมพล สุทธิ)
สาธารณสุขอาเภอเวียงสา

