ประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาทวี
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการ
พั ฒ นา บ าบั ด ทุ ก ข์ บ ารุ งสุ ข ตลอดจนด าเนิ น การแก้ ไขปั ญ หาความเดื อ นร้อ นของประชาชน ได้อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพด้วยความรวดเร็วประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต
หรือ ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาทวี จึง
ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขึ้น ซึ่งในการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราว ไว้
เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้ รับความเดือนร้อนจากการ
ร้องเรียน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาทวี จึงประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดย
กาหนดสถานที่ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ห้องทางานสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาทวี ถนนแปลง
ประดิษฐ์ ตาบลนาทวี อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยมีช่องทางในการรับร้องเรื่องร้องเรียน ดังนี้
1. ร้ อ งเรี ย นด้ ว ยตนเองได้ ที่ ศู น ย์ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ ณ ห้ อ งท างานส านั ก งาน
สาธารณสุขอาเภอนาทวี ถนนแปลงประดิษฐ์ ตาบลนาทวี อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
2. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 074-371444
3. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางเว็บไซด์
http://www.sasuknathavee.go.th/dho/
4. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่าน Line เจ้าหน้าที่สังกัด สสอ.นาทวี
5. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่าน Email: sasuknatavee@gmail.com
6. แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านไปรษณีย์ มาที่สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาทวี ถนน
แปลงประดิษฐ์ตาบลนาทวี อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
7. ส่งทางตู้แสดงความคิดเห็นซึ่งติดตั้งไว้หน้าอาคารสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาทวี
ทั้งนี้ข้อมูลของผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียนและผู้แสดงความคิดเห็น ตลอดจนการแจ้งเบาะแสการ
ทุจริตทุกอย่างจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563

(นายชอบ บุญช่วย)
สาธารณสุขอาเภอนาทวี

คาสั่งสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาทวี
ที่ 12 /2563
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
------------------------------------------ตามที่สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาทวี ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อให้ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 41 ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับคาร้องเรียน เสนอแนะ หรือ
ความคิด เห็ น เกี่ ย วกับ วิธีป ฏิ บั ติ ราชการ อุป สรรค ความยุ่งยาก หรือปั ญ หาอื่นใดจากบุ คคลใด ส านั กงาน
สาธารณสุ ขอาเภอนาทวี จึงแต่งตั้ง นายภานุมาศ สุขขัง ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ เป็น
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยมีหน้าที่
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุก ข์ ลงทะเบียนรับเรื่อง ตอบปัญหาข้อซักถาม (กรณี ตอบได้) แยกเรื่องและส่งเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้คณะกรรมการประจาศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563

(นายชอบ บุญช่วย)
สาธารณสุขอาเภอนาทวี

คาสั่งสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาทวี
ที่ 13 /2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
------------------------------------------เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 มาตรา 41 ในกรณี ที่ส่วนราชการได้รับคาร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิ ธีปฏิบัติ
ราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่
ของส่วนราชการนั้ นที่จะต้องพิจารณาดาเนินการให้ ลุล่วงไป สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาทวี จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจาศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

นายชอบ บุญช่วย
นายภานุมาศ สุขขัง
นายศิลา ตระกูลปัญญา
นางสาวิณี ไชยะเวช
นางสาวทิมาพร ทองไฝ

สาธารณสุขอาเภอนาทวี
ประธานกรรมการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กรรมการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
กรรมการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
กรรมการและเลขานุการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

บทบาทหน้าที่ ดังนี้
1. วิเคราะห์ ติดตาม ประสานงาน และประเมินเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ตามลาดับความสาคัญ
เร่งด่วน
2. ประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
3. เร่งรัดติดตามผลการดาเนินงาน และแจ้งผลการดาเนินงานให้ผู้ร้องทราบ
4. จัดทาสถิติ รายงานผลการดาเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563

(นายชอบ บุญช่วย)
สาธารณสุขอาเภอนาทวี

คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์

สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาทวี

จังหวัดสงขลา
คานา
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สานักงานสาธารณสุข
อาเภอนาทวีฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการดาเนินการจัดการข้อเรียกร้องของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาทวี ทั้งนี้ การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้บริการ จาเป็นจะต้องมีขั้นตอน
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาทวี
มีนาคม 2564

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

หลักการและเหตุผล
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาทวี
สถานที่ตั้ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์
คาจากัดความ
ระยะเวลาในการให้บริการ
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทองต่างๆ
การบันทึกข้อร้องเรียน
การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน
ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน
การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
มาตรฐานงาน
แบบฟอร์ม
จัดทาโดย
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5
5
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5
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คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาทวี
1. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้
กาหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก้ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์การ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
งานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขึ้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการ
ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่าเสมอ
2. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาทวี
เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการ
พัฒนาบาบัดทุกข์ บารุงสุข ตลอดจนดาเนินแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยความรวดเร็วประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาทวีจึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ ขึ้น ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อ
ผู้ร้องเรียน เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือนร้อนจากการร้องเรียน
3. สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ ณ สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาทวี ถนนแปลงประดิษฐ์ตาบลนาทวี อาเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษา รับเรื่อง
ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดาเนินงานจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาทวี มีขั้นตอน กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
2.เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการปฏิบัติตามข้อกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอและมีประสิทธิภาพ

6. คาจากัดความ
“ผู้รับบริการ” หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป
“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม จากการดาเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนในเขตอาเภอนาทวี
“การจัดการข้อร้องเรียน” หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อเสนอแสะ/ข้อคิดเห็น/คาชมเชย/การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล
“ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์” หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อราชการผ่าน
ช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/ร้องทุกข์/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/
การชมเชย/การร้องขอข้อมูล
“ช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์” หมายถึง ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เช่น ติดต่อด้วยตนเอง/ติดต่อทางโทรศัพท์/เว็ปไซด์/เวปเพจ/Face Book
7. ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08.30 – 16.30 น.

8.แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
1. ร้องเรียนด้วยตนเอง
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
สสอ.นาทวี
( 15 วัน)

2. ร้องเรียนผ่าน Line
จนท.สังกัด.สสอ.นาทวี
3. ร้องเรียนทางโทรศัพท์
074-371444
4. ร้องเรียนทาง Email
sasuknatavee@gmail.com

5. ร้องเรียนทางเว็ปไซต์
http://www.sasuknathavee.go.th/
dho/

ยุติ

ไม่ยุติ

ยุติเรื่องแจ้งผูร้ ้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ

ไม่ยุตแิ จ้งผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ทราบ

สิ้นสุดการดาเนินการรายงานผล
ให้ผู้บริหารทราบ

6. ร้องเรียนทางจดหมาย
ไปรษณียบัตร/ผู้รับความคิดเห็น

7. ร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรม
อาเภอ/จังหวัด/สานักนายกรัฐมนตรี

9. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของหน่วยงาน
9.1 จัดตั้งศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของประชาชน
9.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
9.3 แจ้งผู้รับผิดชอบตามคาสั่งสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาทวี เพื่อความสะดวกในการ
ประสานงาน
10. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ จากช่องทางต่างๆ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทาง
ต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนี้
ช่องทาง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบช่องทาง

ร้องเรียนด้วยตัวเอง ณ ศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอนาทวี
ร้องเรียนผ่านเว็ปเพจ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาทวี
ร้องเรียนทางโทรศัพท์
074-371444

ทุกครั้งที่มีการ
ร้องเรียน

ร้องเรียนทาง Email
sasuknatavee@gmail.com
ร้องเรียนผ่าน Line
จนท.สังกัด.สสอ.นาทวี
ร้องเรียนทางจดหมาย
ไปรษณียบัตร
ร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรม
อาเภอ/จังหวัด/สานักนายกรัฐมนตรี

ระยะเวลาดาเนินการ
รับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์
เพื่อประสานหาทางแก้ไข
ปัญหา
ภายใน 1 วันทาการ

ทุกวัน

ภายใน 1 วันทาการ

ทุกวัน

ภายใน 1 วันทาการ

ทุกวัน

ภายใน 1 วันทาการ

ทุกวัน

ภายใน 1 วันทาการ

ทุกวัน

ภายใน 1 วันทาการ

เมื่อได้รับแจ้ง

ภายใน 1 วันทาการ

หมาย
เหตุ

11. การบันทึกข้อร้องเรียน
11.1 กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยมีรายละเอียด ชื่อ – สกุล ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และสถานที่เกิดเหตุ
11.2 ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ลงสมุดบันทึก
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
12. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ และการแจ้งผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ทราบ
12.1 กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าที่ที่
เกีย่ วข้อง เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที
12.2 ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน
เช่น ไฟฟ้าสาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดต้นไม้ กลิ่นเหม็นรบกวน เป็นต้น จัดทาบันทึกข้อความ
เสนอไปยังผู้บริหารเพื่อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
12.3 ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานสาธารณสุขอาเภอนา
ทวี ให้ดาเนินการประสานงานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง ในการแก้ไข
ปัญหาต่อไป
12.4 ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณี ผู้ร้องเรียนทาหนังสือร้องเรียน
ความไม่โปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทาบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อดาเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ ต่อไป
13. การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินการให้ทราบภายใน 5 วันทาการ เพื่อ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ต่อไป
14. การรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ
14.1 ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ผู้บริหารทราบทุก
ไตรมาส
14.2 ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนามาวิเคราะห์การ
จัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา
องค์กร ต่อไป
15. มาตรฐานงาน
การดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด กรณีได้รับ
เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาทวี ดาเนินการตรวจสอบ
และพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายใน
15 วันทาการ

16.แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องทุกข์
แบบคาร้องทุกข์/ร้องเรียน (ด้วยตนเอง)
วันที่

(แบบคาร้องเรียน1)
ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาทวี
เดือน
พ.ศ.

เรื่อง
เรียน สาธารณสุขอาเภอนาทวี
ข้าพเจ้า
อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
โทรศัพท์
อาชีพ
ตาแหน่ง
ถือบัตร
เลขที่
ออกโดย
วันออกบัตร
วันหมดอายุ
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียนเพื่อให้สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาทวีพิจารณาดาเนินการ
ช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาในเรื่อง

ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริงและยินดีรับผิดชอบทั้งทาง
แพ่งและทางอาญาหากจะพึงมี
โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องทุกข์/ร้องเรียน (ถ้ามี) ได้แก่
1.
จานวน
ชุด
2.
จานวน
ชุด
3.
จานวน
ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
(

)
ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน

โทร

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
โทร.074 – 371444

แบบคาร้องทุกข์/ร้องเรียน (โทรศัพท์) (แบบคาร้องเรียน2)
ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาทวี
วันที เดือน
พ.ศ.
เรื่อง
เรียน สาธารณสุขอาเภอนาทวี
ข้าพเจ้า
อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
โทรศัพท์
อาชีพ
ตาแหน่ง
ถือบัตร
เลขที่
ออกโดย
วันออกบัตร
วันหมดอายุ
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียนเพื่อให้สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาทวีพิจารณาดาเนินการ
ช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาในเรื่อง

โดยขออ้าง

เป็นพยานหลักฐานประกอบ
ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริงและเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้
ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าหากเป็นคาร้องที่ไม่สุจริตอาจะต้องรับผิดตามกฎหมายได้
ลงชื่อ
เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง
(
)
วันที
เดือน
พ.ศ.
เวลา

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
โทร.074 – 371444

แบบแจ้งการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
(ตอบข้อร้องเรียน1)
ที่ สข 1032/(เรื่องร้องเรียน)/
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาทวี
ถนนแปลงประดิษฐ์ตาบลนาทวี
อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
วันที่ เดือน
พ.ศ.
เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
เรียน
ตามที่ท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
นาทวี โดยทาง ( ) หนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์ ( ) ด้วยตนเอง ( ) ทางโทรศัพท์
( ) อื่นๆ
ลงวันที่
เกี่ยวกับเรื่อง
นั้น
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาทวีได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของท่านไว้แล้ว
ตามทะเบียนรับเรื่องเลขรับที่
ลงวันที่
และสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาทวีได้พิจารณาเรื่องของท่านแล้วเห็นว่า
( ) เป็นเรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาทวีและได้มอบหมายให้
ให้เป็นหน่วยตรวจสอบและดาเนินการ
( ) เป็นเรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาทวีและได้จัดส่ง
เรื่องให้
ซึง่ เป็นหน่วยงานทีม่ ีอานาจหน้าที่
เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไปแล้วทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อประสานงานหรือขอทราบผลโดยตรงกับหน่วยงาน
ดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง
( ) เป็นเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะแล้วตามกฎหมาย
จึงขอให้ท่านดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีที่
กฎหมายนั้นบัญญัติไว้ต่อไป
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
โทร.074 – 371444

แบบแจ้งผลการดาเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน (ตอบข้อร้องเรียน2)
ที่ สข 1032/(เรื่องร้องเรียน)/
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาทวี
ถนนแปลงประดิษฐ์ตาบลนาทวี
อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
วันที่ เดือน
พ.ศ.
เรื่อง แจ้งผลการดาเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
เรียน
อ้างถึง หนังสือสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาทวี ที่ สข 1032/
ลงวันที่
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.
2.
3.
ตามที่สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาทวี (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) ได้แจ้งตอบรับการรับ
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของท่านตามที่ท่านได้รับร้องทุกข์/ร้องเรียนไว้ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาทวี ได้รับแจ้งผลการดาเนินการจากส่วนราชการ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตามประเด็นที่ท่านได้รับร้องทุกข์/ร้องเรียนแล้วปรากฏข้อเท็จจริงโดย
สรุปว่า
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
ทั้งนี้หากท่านไม่เห็นด้วยประการใดขอให้แจ้งคัดค้านพร้อมพยานหลักฐานประกอบด้วย
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
โทร.074 – 371444

17. จัดทาโดย
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาทวี
- หมายเลขโทรศัพท์ 074-371444
- หมายเลขโทรสาร 0๗๔-371444

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ชื่อหน่วยงาน/กลุ่มงาน สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
วัน/เดือน/ปี 11 มีนาคม 2564
หัวข้อ EB10_การกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
- คาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
- คู่มือในการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาทวี
- ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
- แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้รับบริการ (Flow chart)
- รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
URL ที่นาขึ้นเผยแพร่

http://www.sasuknathavee.go.th/dho/

หมายเหตุ..................................................................................................................... ...........................

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายภานุมาศ สุขขัง)

(นายชอบ บุญช่วย)

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่..11.....เดือน.มีนาคม..พ.ศ. 2564

สาธารณสุขอาเภอนาทวี
วันที่..11.....เดือน.มีนาคม..พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบนาข้อมูลเผยแพร่

(นางสาวทิมาพร ทองไฝ)เจ้าหน้าที่พัสดุ
วันที่ 11 มีนาคม 2564

