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คานา
คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำนจัดทำขึ้น เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทำงใน
กำรปฏิบัติงำนด้ำนรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตผ่ำนศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ
จังหวัดน่ำนให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
สำคัญในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคีเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชั่น กำร
ส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน โดยร่วมกำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำ นำกลยุทธ์ไปสู่กำร
ปฏิบัติตำมแผนงำน/โครงกำรที่วำงไว้ไปสู่เป้ำหมำยเดียวกัน คือควำมสำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
นอกจำกนี้ ยังมีหน้ำที่สำคัญในกำรประสำน ติดตำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบจำกช่องทำงกำรร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ จัง หวัดน่ำนได้จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำรจัด
เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงำน (Work Instruction) สอดรับ
กับกระบวนกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำนหวังเป็น
อย่ำงยิ่งว่ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนกระบวน กำรจัดเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ จะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงำนและบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนที่จะนำไปเป็นมำตรฐำนอย่ำงมีคุณภำพ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน

บทที่ ๑
บทนา
๑. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำนมีบทบำทหน้ำที่หลักในกำรกำหนดทิศทำง วำงกรอบกำร
ดำเนินงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กำรส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วน
รำชกำร ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญ
ในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคีเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชั่น กำรส่งเสริม
และคุ้มครองจริยธรรมบุคลำกรทุกระดับ กำหนดมำตรกำรปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปรำบปรำม และสร้ำงเครือข่ำย
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต มุ่งเน้นป้องกันกำรทุจริต โดยร่วมกำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำ นำกลยุทธ์
กำรป้องกัน กำรส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมไปสู่กำรปฏิบัติตำมแผนงำนโครงกำรที่วำงไว้ไปสู่เป้ำหมำยเดียวกัน
คือ ควำมสำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ประชำชนได้รับบริกำรที่ดี มีควำมพึงพอใจ เชื่อมั่น และ
ศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรของหน่วยงำน นำไปสู่ค่ำดัชนีภำพลักษณ์ของประเทศไทย (CPI:Corruption
Perception Index)
ประกอบกับหนังสือกำรดำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำ
ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้แจ้งว่ำ สำนักงำน ป.ป.ช. ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกระทรวงมหำดไทย
โดยกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นกำหนดให้มีกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity andTransparency Assessment (ITA) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้ำหมำย ประกอบด้วยเทศบำลตำบล และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล โดยให้กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นเป็น
หน่วยงำนในกำรจัดตั้งงบประมำณและรับผิดชอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ซึ่งอำนำจหน้ำที่ดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรือกำรละเว้น กำรปฏิบัติ
หน้ำที่โดยมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ส่วนรำชกำร จึงเป็นเรื่องที่สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำนจำเป็น
ต้องดำเนินกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน นอกจำกนี้ยังได้บูรณำกำรร่วมกับศูนย์จัดกำรเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรม เพื่อให้แนวทำงกำรดำเนินงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน เกิดเป็นรูปธรรม มี
มำตรฐำน และมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล สำมำรถแก้ไขปัญหำของประชำชน สร้ำงภำพลักษณ์และควำม
เชื่อมั่น ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนเป็นสำคัญ ภำยใต้กำรอภิบำลระบบกำรรับเรื่องรำวร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ คือกำรป้องกัน ส่งเสริม กำรรักษำ และกำรฟื้นฟู บนพื้นฐำนของหลักธรรมำภิบำล(Good Governance)
ของระบบอย่ำงสูงสุดและยั่งยืนต่อไป
๒. วัตถุประสงค์การจัดทาคู่มือ
1) เพื่อให้บุคลำกรผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบสำมำรถนำไปเป็นกรอบแนวทำง กำรดำเนินงำน
ให้เกิดรูปธรรม ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน กระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2) เพื่อให้มั่นใจว่ำกระบวนกำรจัดเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ ใช้เป็น
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมขั้นตอน ที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมำย ที่เกี่ยวข้อง กับ
กำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่ำงครบถ้วนและมีประสิทธิภำพ
3) เพื่อเป็นหลักฐำนแสดงขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำน ที่สำมำรถถ่ำยทอดให้กับผู้เข้ำมำปฏิบัติงำนใหม่
พัฒนำให้กำร ทำงำนเป็นมืออำชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภำยนอก หรือผู้ให้บริกำรให้สำมำรถ
เข้ำใจและใช้ประโยชน์จำกกระบวนกำรที่มีอยู่ รวมถึงเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนกำรในกำรปฏิบัติงำน
4) เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชำชนและผู้ร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ตำมหลักธรรมำภิบำล (Good
Governance)

3. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
มีบทบำทหน้ำที่ในกำรดำเนินกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและเป็นเครือข่ำยสำคัญในกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยและมำตรกำรต่ำงๆ ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กร รวมทั้งบูรณำกำรเชื่อมโยงกับศูนย์
ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น
1) เสนอแนะแก่หัวหน้ำส่วนรำชกำรเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ส่วนรำชกำร รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติ กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำร
ให้สอดคล้องกับยุทศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และนโยบำยของรัฐบำลที่เกี่ยวข้อง
2) ประสำน เร่งรัดและกำกับให้หน่วยงำนในสังกัดดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำร
3) ดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรือกำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยมิชอบของ
เจ้ำหน้ำที่ในส่วนรำชกำร
4) คุ้มครองจริยธรรมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร พนักงำนส่วนท้องถิ่น
5) ประสำนงำนเกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และกำรคุ้มครอง
จริยธรรมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
6) ติดตำม ประเมินผล และจัดทำรำยงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
กำรคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
7) ปฏิบัติงำน สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
4. การร้องเรียน/แจ้งเบาะแส

บทที่ 2
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน
คาจากัดความผู้รับบริการ
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/ หมู่บ้านเขตอาเภอเวียงชัย
การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึง การจัดการในเรื่อง ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็น/คาชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล
ผู้ร้องเรียนหมายถึง ประชาชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อยัง ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้
ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การ ชมเชย/
การร้องขอข้อมูล
ช่องทางการรับข้อร้องเรียนหมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนเช่น ติดต่อด้วยตนเอง
ร้องเรียน ทางโทรศัพท์/ เว็บไซต์/ Face Book/ ไลน์
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
1) ผ่านทางสานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
2) Banner รับเรื่องร้องเรียนผ่านหน้า www.hosthai.com สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ 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 สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

บทที่ 3

1.ร้องเรียนผ่านตู้แสดงความคิดเห็น
๒.ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.hosthai.com
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ จังหวัด
น่ำน
๓.ร้องเรียนทางโทรศัพท์
๔.ร้องเรียนทาง Face book สสอ.เวียงชัย
๕.ร้องเรียน Line กลุ่มสารสัมพันธ์สสอ.เวียงชัย

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
สสอ.เวียงสา ทราบ (๑๕วัน )

ยุติ

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน
ร้องทุกข์ทราบ

ไม่ยุติ

ไม่ยุติแจ้งเรื่องผู้
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ทราบ

นางระวีวรรณ สุ กเหลือง
เจ้ าหน้ าทีป่ ระจาศูนย์รับเรื่ องราวร้ องทุกข์
สิ้นสุดการดาเนินการรายงานผล
ให้สสอ.เวียงชัย ทราบ

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

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆโดยมีข้อปฏิบัติ
ตามที่กาหนด ดังนี้
ช่องทาง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ
ช่องทาง

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ที่ทาการ
ทุกครั้งที่มี
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา
ผู้ร้องเรียน
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
ทุกวัน
www.sasuksa.com
ร้องเรียนทางโทรศัพท์เว้นวันหยุดราชการ
054-781755
ร้องเรียน Line กลุ่มสสอ.เวียงสา
ทุกวัน

ระยะเวลาดาเนินการ
รับข้อร้องเรียนเพือ่
ประสานหาทางแก้ไข

หมายเหตุ

ภายใน ๑-2 วันทาการ

-

ภายใน ๑-2 วันทาการ

-

ภายใน ๑-2 วันทาการ

-

ภายใน ๑-2 วันทาการ
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ภาคผนวก
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(แบบคาร้องเรียน ๑)

แบบคาร้องทุกข์/ร้องเรียน(ด้วยตนเอง)

ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา
วันที่.........เดือน.......................... พ.ศ. ........
จังหวัดน่าน
เรื่อง ...............................................................................................................................................
เรียน สาธารณสุขอาเภอเวียงสา
ข้าพเจ้า............................................... อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขที่.................... หมูท.ี่ .....................................
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
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 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/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามประเด็นที่ท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงโดย
สรุปว่า……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
.................................................................................................................................................... ......................
..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
ทั้งนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยประการใด ขอให้แจ้งคัดค้านพร้อมพยานหลักฐานประกอบด้วย
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
โทร. 054-781755

จัดทาโดย
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน

ติดต่อรายละเอียดได้ที่
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา
เลขที่ 619 หมู่ที่ 4 ตาบลกลางเวียง
อาเภอเวียงสา จังหวดน่าน 55110
เบอร์โทร 054-718-193

