
 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการจัดการเรื่องรองเรยีนการปฏบิตัิงาน 

หรือการบรกิารของเจาหนาที ่
ประจําป พ.ศ. 2561 

   
 

 
 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง 
อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน 

โทร. 054 – 761043 
 



คํานํา 

   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง จังหวัดนาน มีการทํางาน ตามนโยบายการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือดําเนินงานการปองกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ การสงเสริม และคุมครองจริยธรรมของสวนราชการ ใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) เพ่ือใชเปน

เครื่องมือสําคัญในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคี เครือขายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

คอรรัปชั่น การสงเสริมและคุมครองจริยธรรมท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน โดยรวมกําหนดเปาหมายการพัฒนานํา 

กลยุทธไปสูการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการท่ีวางไว ไปสู เปาหมายเดียวกัน คือความสําเร็จอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีหนาท่ีสําคัญในการ ประสาน ติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของ

เก่ียวกับการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากชองทางการรองเรียน เปนไปตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. 2552 ตั้งอยูบนพ้ืนฐาน ของหลักธรรมาภิบาล 

(Good Governance) ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดทบทวนคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่อง

รองเรียนการปฏิบัติงานหรือการบริการของเจาหนาท่ี เพ่ือเปนวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) สอดรับกับ

กระบวนการจัดการเรื่องราวรองทุกข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการ

ปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการบริการของเจาหนาท่ี ดานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ จะเปนประโยชนสําหรับหนวยงานและบุคลากรผูปฏิบัติงานท่ีจะนําไปเปนมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน จัดการเรื่อง รองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางมีคุณภาพ 

 

                ศูนยรับเรื่องราวรองเรียน รองทุกข 

                สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง 

                               มีนาคม 256๑ 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

     เนื้อหา                           หนา 
 

หลักการและเหตุผล          1 
คําจํากัดความ            2 
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/รองทุกข       3 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน          4 
การบันทึกขอรองเรียน          5 
ภาคผนวก 

- แบบฟอรมรับแจงเหตุการณรองเรียน/รองทุกข (ดวยตนเอง)    7 
- แบบฟอรมรับแจงเหตุการณรองเรียน/รองทุกข (โทรศัพท)    ๘ 
- แบบฟอรมแจงการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข      9 
- แบบฟอรมแจงผลการดําเนินการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข            10 
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คูมือการปฏิบัตงิานรับเร่ืองรองเรียน รองทุกข 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง ประจําป พ.ศ.2561 
 

หลักการและเหตุผล 
 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยเรื่องหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ได
กําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูท่ีดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
งานบริการท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการ
ปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ
ตองการ และมีการประเมินผลการใหบริการอยางสมํ่าเสมอ ภายใตการอภิบาลระบบการรับเรื่องราว รองทุกข 
บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของระบบอยางสูงสุดและยั่งยืนตอไป 

 

การจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง 
 

เพ่ือใหการบริหารระบบราชการเปนไปดวยความถูกตอง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคูกับการพัฒนาบําบัด

ทุกข บํารุงสุข ตลอดจนดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความ

รวดเร็วประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม อีกท้ังเพ่ือเปนศูนยรับแจงเบาะแสการทุจริต หรือไมไดรับความเปน

ธรรมจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบอเกลือจึงไดจัดต้ังศูนยรับเรื่องราวรอง

ทุกขข้ึน ซ่ึงในกรณีการรองเรียนเก่ียวกับบุคคล  จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไวเปนความลับและปกปดชื่อผู

รองเรียน เพ่ือมิใหผูรองเรียนไดรับผลกระทบและไดรับความเดือดรอนจากการรองเรียน 

สถานท่ีตั้ง 
 

 ตั้งอยูท่ี  ถนน นาน พะเยา หมูท่ี 2  ตําบลปาคาหลวง  อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน 55190 โทร.
054 - 761043 
 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

 เปนศูนยกลางในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษา รับเรื่อง

ปญหาความตองการและขอเสนอแนะของประชาชน 

วัตถุประสงค  
 

1) เพ่ือใหบุคลากรผูเก่ียวของ หรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบสามารถนําไปเปนกรอบแนวทางการ
ดําเนินงานใหเกิดเปนรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส ดาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2) เพ่ือใหม่ันใจวากระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสดานการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ีสอดคลองกับขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ และกฎหมาย ท่ี
เก่ียวของกับการรับเรื่องราวรองทุกข อยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ  
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3) เพ่ือเปนหลักฐานแสดงข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ท่ีสามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงาน 
ใหม พัฒนาใหการทํางานเปนมืออาชีพ รวมท้ังแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกหรือผูใชบริการ ให
สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยู รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน  

4) เพ่ือพิทักษสิทธิของประชาชนและผูรองเรียน/แจงเบาะแส 
 

คําจํากัดความ  

ผูรับบริการ หมายถึง ผูท่ีมารับบริการจากสวนราชการและประชาชนท่ัวไป 

ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ผูท่ีไดรับผลกระทบ ท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและทางออมจาก

การดําเนินการของสวนราชการ เชน ประชาชนในเขตอําเภอบอเกลือ 

การจัดการเรื่องรองเรียน หมายถึง ความครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องขอรองเรียน/รองทุกข/

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือการรองขอขอมูล 

ผูรองเรียน/รองทุกข หมายถึง ประชาชนท่ัวไป/ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมาติดตอราชการผานชองทาง

ตางๆ โดยมีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน/รองทุกข/ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถาม

หรือการรองขอขอมูล 

ชองทางการรับขอรองเรียน/รองทุกข หมายถึง ชองทางตางๆ ท่ีใชในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

เชน ติดตอดวยตนเอง  ติดตอผานทางโทรศัพท เวปไซด เวปเพจ Face Book 

สวนราชการ หมายถึง สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ 

หนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีอยูในกํากับของราชการ ฝายบริหาร แตไมรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ 

รัฐวิสาหกิจ  

ผูบริหาร หมายถึง ผูท่ีมีอํานาจลงนามหรือสั่งการในข้ันตอนตางๆ เพ่ือใหเรื่องรองเรียน/ แจงเบาะแส

ดานการทุจริตและประพฤติมิชอบไดรับการแกไขและ/หรือเปนท่ียุติ ตลอดจนพิจารณาพัฒนา ระบบรองเรียน/

แจงเบาะแสดานการทุจริตและประพฤติมิชอบใหเกิดประโยชนสูงสุด  

เรื่องรองเรียน หมายถึง ความเดือดรอนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีตางๆ ของเจาหนาท่ี ของ

รัฐท่ีเก่ียวของกับกระทรวงสาธารณสุข เชน การประพฤติมิชอบตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และ

จรรยาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือพบความผิดปกติในกระบวนการจัดซ้ือ จัดจาง ใน

สวนราชการของกระทรวงสาธารณสุข การบรรจุแตงตั้งขาราชการ พนักงานราชการและลูกจาง ขอเสนอแนะ 

และ/หรือขอคิดเห็นตางๆ 

การดําเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแสตั้งแตตนจนถึงการไดรับการ แกไข

หรือไดขอสรุป เพ่ือแจงผูรองเรียนกรณีท่ีผูรองเรียนแจงชื่อ ท่ีอยูชัดเจน 

ระยะเวลาในการเปดใหบริการ 
 เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดราชการ) ตั้งแต 08.30 น – 16.30 น.



สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง จังหวัดนาน : คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน 3 

 

แผนผังกระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง จังหวดันาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
รองเรียนดวยตนเอง 

รองเรียนผานโทรศัพท 054 - 778070 

รองเรียนผานระบบอินเตอรเนต , เวปไซด ,   
Face book สสอ 

รองเรียนผานศูนยดํารงธรรม 

ประสานหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

ตรวจสอบขอเท็จจริง 

แจงผลใหศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง           

( 15 วัน) 

ยุติเรื่องแจงผูรองเรียน/

รองทุกขทราบ 

ส้ินสุดการดําเนินการรายงานผลใหผูบริหารทราบ 

ไมยุติเรื่องแจงผูรองเรียน/

รองทุกขทราบ 

รองเรียนผานทางจดหมายหรือ 

ไปรษณียบัตร 

ยุต ิ ไมยุติ 
นางสาวพิชญา อายุยืน 

เจาหนาท่ีประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน 
************************ 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 การตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียน/รองทุกข ของหนวยงาน 
  -การจัดตั้งศูนย/จุดรับขอรองเรียน/รองทุกข ของประชาชน 
  -จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีประจําศูนย 
  -แจงผูรับผิดชอบตามคําสั่งสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบอเกลือ เพ่ือความสะดวกใน            
การประสานงาน 
 
การรับและตรวจสอบขอรองเรียน/รองทุกข จากชองทางตางๆ 

 ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน รองทุกข ท่ีเขามายังหนวยงานจากชองทางตางๆ โดย

มีขอปฏิบัติตามท่ีกําหนด ดังนี้ 

ชองทาง 

ความถี่ในการ

ตรวจสอบ

ชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินการรับขอ

รองเรียน/รองทุกขเพ่ือ

ประสานหาแนวทางแกไข 

หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตนเอง ณ ศูนยรับ

เรื่องราวรองทุกขสํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอบานหลวง 

ทุกครั้งท่ีมีการ

รองเรียน 
ภายใน 1 วันทําการ 

 

รองเรียนผานเว็บเพจสํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอบานหลวง 
ทุกวัน ภายใน 1 วันทําการ 

 

รองเรียนทางโทรศัพท 
โทร. ๐ ๕476 1043 

ทุกวัน ภายใน 1 วันทําการ 
 

รองเรียนผาน Face book ของ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบาน

หลวง 

ทุกวัน ภายใน 1 วันทําการ 
 

รองเรียนผานทางจดหมาย 

ไปรษณียบัตร 
ทุกวัน ภายใน 1 วันทําการ 

 

รองเรียนผานศูนยดํารงธรรมอําเภอ/

จังหวัด/สํานักนายกรัฐมนตรี เม่ือไดรับแจง ภายใน 1 วันทําการ 
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การบันทึกขอรองเรียน 

  กรอกแบบฟอรมขอรองเรียน/รองทุกข โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทติดตอ 

เรื่องรองเรียน/รองทุกข และสถานท่ีเกิดเหตุ 

 ทุกชองทางมีการรองเรียน เจาหนาท่ีตองบันทึกขอรองเรียน/รองทุกข ลงสมุดบันทึกขอรองเรียน      

/รองทุกข 
 

การประสานหนวยงานเพ่ือแกไขปญหาขอรองเรียน รองทุกข และการแจงผูรองเรียน รองทุกขทราบ 

 1. กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสารเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ    

     เพ่ือใหขอมูลแกผูรองขอไดทันที 

2. ขอรองเรียน/รองทุกข ท่ีเปนการรองเรียนเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน เชน 

ไฟฟาดับ การกําจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ เปนตน จัดทําบันทึกขอความเสนอไปยังผูบริหารเพ่ือสั่งการ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

3. ขอรองเรียน/รองทุกข ท่ีไมอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบอเกลือ ให

ดําเนินการประสานหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและถูกตอง ในการ

แกไขปญหาตอไป 

4. ขอรองเรียนท่ีสงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณี ผูรองเรียนทําหนังสือรองเรียนความไมโปรงใส

ในการจัดซ้ือจัดจาง ใหเจาหนาท่ีจัดทําบันทึกขอความเพ่ือเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยัง

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือดําเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนทราบ ตอไป 
 

การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน 

 ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรายงานผลการดําเนินงานใหทราบภายใน 5 วัน เพ่ือเจาหนาท่ีศูนยฯ จะได

แจงใหผูรองเรียนทราบ ตอไป 
 

การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ 

1.ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดขอรองเรียน/รองทุกข ใหผูบริหารทราบทุกไตรมาส 

2.ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ เพ่ือนํามาวิเคราะหการจัดการ 

   ขอรองเรียน/รองทุกข ในภาพรวมของหนวยงาน เพ่ือใหเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนา 

   องคกร ตอไป 
 

มาตรฐานงาน 

 1.การดําเนินการรองเรียน รองทุกข ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 2.กรณีไดรับเรื่องรองเรียน รองทุกข ใหศูนยรับเรื่องราวรองทุกขสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบอเกลือ

ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน รอง

ทุกข ใหแลวเสร็จภายใน 15 วันทําการ
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ภาคผนวก 
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แบบฟอรม 

แบบฟอรมใบรบัแจงเหตุรองเรียน/รองทุกข 
แบบคํารองเรียน/รองทุกข (ดวยตนเอง)                 (แบบคํารองเรียน 1) 

 

    ท่ี  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง 
 

         วันท่ี ………………เดือน………………………….พ.ศ…………………….. 
เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

เรียน สาธารณสุขอําเภอบานหลวง 
 

  ขาพเจา……………………………………………………………………อายุ………ป อยูบานเลขท่ี……
หมู………ตําบล……………………………อําเภอ…………………………..จังหวัด……………………………….................
โทรศัพท…………………………..อาชีพ…………………………………………..ตําแหนง………………………………………บัตร
ประชาชน………………………………………เลขท่ี……………………………………ออกโดย……………………………….วันออก
บัตร……………………………..บัตรหมดอายุ…………………………………….มีความประสงคขอรองเรียน/รองทุกข
เพ่ือใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวงพิจารณาดําเนินการชวยเหลือหรือแกไขปญหา
เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ท้ังนี้ขาพเจาขอรับรองวาคํารองเรียน/รองทุกขตามขางตนเปนความจริงและยินดีรับผิดชอบ
ท้ังทางแพงและทางอาญาหากจะพึงมี 
 

  โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองเรียน/รองทุกข(ถามี) ไดแก 
1)…………………………………………………………………………………………………จํานวน.........................ชุด 
2)………………………………………………………………………………………………...จํานวน.........................ชุด 
3)............................................................................................................จํานวน..........................ชุด 
4)............................................................................................................จํานวน..........................ชุด 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
          ขอแสดงความนับถือ 
 
     ลงชื่อ……………………………………………………………………………… 
              (………………………………………………………………….) 
           ผูรองทุกข/รองเรียน 

  

 

ศูนยรับเรื่องรองเรียน 

โทร. 054 – 761043 
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แบบคํารองเรียน/รองทุกข (โทรศัพท)                        (แบบคํารองท่ี 2) 

        ท่ี  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง 
 

         วันท่ี ………………เดือน………………………….พ.ศ…………………….. 
เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

เรียน สาธารณสุขอําเภอบานหลวง 
 

  ขาพเจา………………………………………………………อาย…ุ……ป อยูบานเลขท่ี……………….…
หมู………ตําบล……………………………อําเภอ…………………………..จังหวัด………………………………..................
โทรศัพท…………………………..อาชีพ…………………………………………..ตําแหนง……………………………………….. 
มีความประสงคขอรองเรียน/รองทุกขเพ่ือใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง พิจารณาดําเนินการ
ชวยเหลือหรือแกไขปญหา
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………….................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….................................... 
โดยขออาง……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..…………………………………….เปนพยานหลักฐานประกอบ 
 

  ท้ังนี้ขาพเจาขอรับรองวาคํารองเรียน/รองทุกขตามขางตนเปนความจริงและเจาหนาท่ีไดแจง
ใหขาพเจาทราบแลวหากเปนคํารองท่ีไมสุจริตอาจตองรับผิดตามกฎหมายได 
 

 
     ลงชื่อ……………………………………………เจาหนาท่ีผูรับเรื่อง 

                        (………………………………………….) 
                 วันท่ี ……เดือน……………….พ.ศ……………    

            เวลา…………………………. 
 
 
 
 

 

 

ศูนยรับเรื่องรองเรียน 

โทร. 054 – 778070
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แบบแจงการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข               (ตอบขอรองเรียนท่ี 1) 

ท่ี นน 1232/(เรื่องรองเรียน)/..............                    สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง 
                                                                           ถนน นาน พะเยา นน 55190  

               
 

วันท่ี ..............เดือน.......................... พ.ศ. ......... 

เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 

เรียน ……………………………………………………………….. 
 

        ตามท่ีทานไดรองเรียน/รองทุกขผานศูนยรับเรื่องรองเรียนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบาน
หลวง จังหวัดนาน โดยทาง ( ) หนังสือรองเรียนทางไปรษณีย ( ) ดวยตนเอง ( ) ทางโทรศัพท 
( ) อ่ืน.................................................................................................................................................................. 
ลงวันท่ี....................................... เก่ียวกับเรื่อง..................................................................................……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………นั้น 
                 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง ไดลงทะเบียนรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขของทานไวแลว
ตามทะเบียนรับเรื่อง เลขรับท่ี........................................ลงวันท่ี................................และสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอบอเกลือ ไดพิจารณาเรื่องของทานแลวเห็นวา 
                        ( ) เปนเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง และได
มอบหมายให...................................................................................เปนหนวยตรวจสอบและดําเนินการ 
                        ( ) เปนเรื่องท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ีของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง และได
จัดสงเรื่องให........................................................................................ซึงเปนหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ี
เก่ียวของดําเนินการตอไปแลวท้ังนี้ ทานสามารถติดตอประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกับหนวยงาน
ดังกลาวไดอีกทางหนึ่ง 
                        ( ) เปนเรื่องท่ีมีกฎหมายบัญญัติข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติไวเปนการเฉพาะแลว ตาม 
กฎหมาย .......................................................................................... จึงขอใหทานดําเนินการตามข้ันตอนและ
วิธีการท่ีกฎหมายนั้นบัญญัติไวตอไป 
 

จึงแจงมาเพ่ือทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

                                    

 

 

ศูนยรับเรื่องรองเรียน 

โทร. 054 – 761043
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                     แบบแจงผลการดําเนินการตอรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข          (ตอบขอรองเรียน 2) 
 
ท่ี นน 1232/(เรื่องรองเรียน)/..............                    สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง 

                                                                       ถนน นาน พะเยา นน 55190  
             

 

วันท่ี ..............เดือน.......................... พ.ศ. ......... 

 

เรื่อง แจงผลการดําเนินการตอเรื่องรองทุกข/รองเรียน 
 

เรียน ……………………………………………………………….. 
 

อางถึง หนังสือสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง  ท่ี นน 0932/.................. ลงวันท่ี........................... 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. ................................................................................................................................................. 
         ๒. ................................................................................................................................................ 

       ๓.................................................................................................................................................. 
           ตามท่ีสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง(ศูนยรับเรื่องรองเรียน)ไดแจงตอบรับการรบั

เรื่องรองเรียน/รองทุกขของทานตามท่ีทานไดรองเรียน/รองทุกขไว ความละเอียดแจงแลว นั้นสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอบานหลวง ไดรับแจงผลการดาเนินการจากสวนราชการ/หนวยงานท่ีเก่ียวของตามประเด็นท่ี
ทานไดรองเรียน/รองทุกขแลวปรากฏขอเท็จจริงโดย
สรุปวา…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาพรอมนี้ 
ท้ังนี้หากทานไมเห็นดวยประการใด ขอใหแจงคัดคานพรอมพยานหลักฐานประกอบดวย 

 

จึงแจงมาเพ่ือทราบ 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 

 

  

ศูนยรับเรื่องรองเรียน 

โทร. 054 – 761043



สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง จังหวัดนาน : คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน 11 

 

จัดทําโดย 
 ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง จังหวัดนาน 
  -หมายเลขโทรศัพท 054 - 761043 
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