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คานา
คู มือการดาเนิน งานเรื่ องร้ องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้ บริการของเจาหน้าที่ภ ายใน
หน่วยงานเล่มนี้ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ ให้บุคลากรทีเ่ กีย่ วของหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน
รวมทั้งประชาชนทั่งไป ผู้รับบริการ ใช้เปนมาตรฐานในการรับเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการ
ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่ วยงาน โดยสามารถนาไปเปนกรอบแนวทางการดาเนินงานใหเกิดเปนรูปธรรม และ
จั ดการเรื่ องรองเรี ย นไดอยางมีป ระสิ ทธิภ าพ หวังเปนอยางยิ่งวา คู มือการดาเนินงานเรื่องรองเรียนการ
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาที่ภายในหนวยงานเลมนี้จะเปนประโยชนและสามารถสรางความรู
ความเขาใจแกบุคลากรหรือเจาหนาที่ผู ปฏิบัติงาน รวมทั้งผู รับบริการ ใหสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ
เรื่องรองเรียนไดอยางมีคุณภาพ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอรัตภูมิ

บทที่ ๑
บทนา
๑. หลักการและเหตุผล
ภายใตความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมไทย มีประชาชนบางสวนไดรับผลกระทบและประสบ
ปญหาที่หลากหลาย จนกลายเปนปญหาความเดือดรอนของประชาชน ซึ่งนับวันยิ่งมีจานวนเพิ่มมากขึ้น สงผล
ใหประชาชนตองพึ่งพาสวนราชการเพื่อคลี่คลายปญหา โดยการรองทุกข/รองเรียนไปยัง สวนราชการตาง ๆ ที่
มีอยู เรื่องราวรองทุกขเปนสิ่งสะทอนปญหาของประชาชนที่บงบอกความรูสึกและความคาดหวังของประชาชน
ที่มีต อการดาเนิ น การตามภารกิจ ของสวนราชการในฐานะหนวยงานผู ใชอานาจฝายบริห ารตามระบอบ
ประชาธิปไตย ในการบรรเทาเยียวยาความเดือดรอนของประชาชน รัฐบาลไดใหความสาคัญกับนโยบายการ
บริหารงานภาครัฐ โดยใชหลักธรรมาภิบาลที่ส งเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวม โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปด
โอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องราวรองทุกข แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น คาติชม ไดสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย ทั้งนี้ ภาครัฐมีหนาที่ตองดาเนินการชวยเหลือประชาชนผูเดือดรอนใหเปนไปดวยความเสมอภาค
โปรงใส และเปนธรรม การรองทุกข/รองเรียนของประชาชนถือเปนเสียงสะทอนใหภาครัฐ ทราบวาการ
บริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากนอยเพียงใด ซึ่งรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยและหนวยงานของรัฐได
ตระหนักและใหความสาคัญกับการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชนมาโดยตลอด มีการรับฟง
ความคิดเห็น เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมตรวจสอบการทางานของรัฐบาลและหนวยงานของรัฐ
มากขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและเสริมสรางความสงบสุขใหเกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะ
เมื่อประเทศมีการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยางตอเนื่องทาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว นาไปสู การแขงขัน การเอารัดเอาเปรียบเปนเหตุใหประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน ประสบปญหา
หรือไมไดรับความเปนธรรม อาจเปนเหตุใหมีการรองเรียน/รองทุกขตอหนวยงานตางๆ เพิ่มขึ้น สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอพะดตะ ในฐานะหนวยงานที่มีหนาที่กากับดูแลการใหบริการของ โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตาบล ในอาเภอปะทิว ไดเห็นความสาคัญจึงไดจัดทาคู มือการจัดการ เรื่องราวรองทุกข สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอรัตภูมิ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่ อ ใหบุ ค ลากรผู เ กี่ ย วของหรื อ เจาหนาที่ ผู รั บ ผิ ด ชอบสามารถน าไปเปนกรอบแนวทางการ
ดาเนินงานใหเกิดเปนรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการจัดการเรื่องราวรองทุกข ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการรับเรื่องราวรองทุกข ใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่สอด
คลองกับขอกาหนด ระเบียบ หลักเกณฑและกฎหมายที่เกี่ยวของการการรับเรื่องราวรองทุกขอยางครบถวน
และมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเปนหลักฐานแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถถายทอดใหกับผูที่เขามาปฏิบัติงาน
ใหม พัฒนาใหการทางานเปนมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกหรือผู มารับบริการให
สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการที่มีอยู รวมถึงการเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการในการ
ปฏิบัติงาน
4. เพื่อพิทักษสิทธิของประชาชนและผูรองเรียน/รองทุกขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
2. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
มีบทบาทหน้าที่ในการดาเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายสาคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตในองค์กร รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกับศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

1) เสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการ รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วน
ราชการ ให้สอดคล้องกับยุทศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาลที่
เกี่ยวข้อง
2) ประสาน เร่งรัดและกากับให้หน่วยงานในสังกัดดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
3) ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ
4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
5) ประสานงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการ
คุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7) ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
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/ หมู่บ้านเขตอาเภอรัตภูมิ
การจัดการข้อร้ องเรียน หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็น/คาชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล
ผู้ร้องเรียนหมายถึง ประชาชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอรัตภูมิ ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/
การให้ข้อคิดเห็น/การ ชมเชย/
การร้องขอข้อมูล
ช่องทางการรับข้อร้องเรียนหมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนเช่น ติดต่อด้วยตนเอง
ร้องเรียน ทางโทรศัพท์/ เว็บไซต์/ FaceBook/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
หรือมีรายละเอียดอย่างชัดเจนหรือมีนัยสาคัญที่เชื่อถือได้
การดาเนินการเรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับ ผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ มา
เพื่อทราบ หรือพิจารณาดาเนินการแก้ไขปัญหาตามอานาจหน้าที่
การจัดการเรื่องร้องเรียน หมายถึง กระบวนการที่ดาเนินการในการแก้ไขปัญหาตามเรื่องร้องเรียนที่
ได้รับให้ได้รับการแก้ไข หรือบรรเทาความเดือดร้อนจากการดาเนินงาน
ช่องทางการร้องเรียน
1) ผ่านทางสานักงานสาธารณสุขอาเภอรัตภูมิ
2) ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
3) ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
4) ร้องเรียนทาง Face book สานักงานสาธารณสุขอาเภอรัตภูมิ
5) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)
6) ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
7) โทรศัพท์ 0 7438 9222
8) ร้องเรียน กลุ่มไลน์ อาเภอรัตภูมิ
9) ผ่าน ชมรม อสม.อาเภอรัตภูมิ

บทที่ 3

1.ร้องเรียนผ่านตู้แสดงความคิดเห็น
๒.ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ สานักงานสาธารณสุขอาเภอรัตภูมิ

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

๓.ร้องเรียนทางโทรศัพท์
๔.ร้องเรียนทาง Face book สสอ.รัตภูมิ

ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๕.ร้องเรียน Line กลุ่มอาเภอรัตภูมิ
แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
สสอ.รัตภูมิ ทราบ (๑๕วัน )

ไม่ยุติ

ยุติ

ยุติเรื่องแจ้งผูร้ ้องเรียน
ร้องทุกข์ทราบ

ไม่ยุติแจ้งเรื่องผู้
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ทราบ

นางสาวฟารีฮาน อุเส็นยาง
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
สิ้นสุดการดาเนินการรายงานผล
ให้สสอ.รัตภูมิ ทราบ

บทที่ 4
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
1 จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
3 แจ้งผู้รับผิดชอบตามคาสั่งสานักงานสาธารณสุขอาเภอรัตภูมิ ทราบ เพื่อความสะดวกในการ
ประสานงาน

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ
ดาเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆโดยมีข้อปฏิบัติ
ตามที่กาหนด ดังนี้

ช่องทาง
ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ที่ทาการ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอรัตภูมิ
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ สานักงานสาธารณ
สุขอาเภอรัตภูมิ
ร้องเรียนทางโทรศัพท์เว้นวันหยุดราชการ
0 7438 9222
ร้องเรียนทาง Face book
ร้องเรียน Line กลุ่มอาเภอรัตภูมิ

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ
ช่องทาง
ทุกครั้งที่มี
ผู้ร้องเรียน
ทุกวัน

ทุกวัน
ทุกวัน

ระยะเวลาดาเนินการ
รับข้อร้องเรียนเพื่อ
ประสานหาทางแก้ไข

หมายเหตุ

ภายใน ๑-2 วันทาการ

-

ภายใน ๑-2 วันทาการ

-

ภายใน ๑-2 วันทาการ

-

ภายใน ๑-2 วันทาการ
ภายใน ๑-2 วันทาการ
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ภาคผนวก

(แบบคาร้องเรียน ๑)
-9แบบคาร้องทุกข์/ร้องเรียน(ด้วยตนเอง)

ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอรัตภูมิ
วันที่.........เดือน.......................... พ.ศ. ........
เรื่อง ...............................................................................................................................................
เรียน สาธารณสุขอาเภอรัตภูมิ
ข้าพเจ้า............................................... อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขที่.................... หมูท.ี่ .....................................
ตาบล.................................... อาเภอ…………......................... จังหวัด............................ โทรศัพท์..................................................
อาชีพ.................................................................ตาแหน่ง................................................................................................................
ถือบัตร........................................................................เลขที่.....................................................................................................................
ออกโดย............................................วันออกบัตร...........................................บัตรหมดอายุ.....................................................................
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อให้สานักงานสาธารณสุขอาเภอรัตภูมิ พิจารณาดาเนินการช่วยเหลือ
หรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง……….........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคาร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริง และยินดีรบั ผิดชอบทั้ง
ทางแพ่งและทางอาญาหากจะพึงมี

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

แบบคาร้องทุกข์/ร้องเรียน(โทรศัพท์)
ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอรัตภูมิ
วันที่.........เดือน.......................... พ.ศ. ........
เรื่อง ..................................................................................................... ..................
เรียน สาธารณสุขอาเภอรัตภูมิ
ข้าพเจ้า............................................... อายุ.........ปี อยู่บ้านเลขที่...................... หมู่ที่……………………………......ี่
ถนน................................ตาบล........................ อาเภอ........................... จังหวัด............................. โทรศัพท์………………
..................................อาชีพ............................................ตาแหน่ง........................................................................................................
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อให้สานักงานสาธารณสุขอาเภอรัตภูมิ 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)

สานักงานสาธารณสุขอาเภอรัตภูมิ
ถนนยนตรการกาธร ตาบลกาแพงเพชร
อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๘๐
วันที่ .......เดือน...................... พ.ศ. .........

เรื่อง ตอบรับการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
เรียน ………………………………………………………………..
โดยทาง (

ตามที่ท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่านศูนย์รับเรื่องรองเรียนสานักงานสาธารณสุขอาเภอรัตภูมิ
) หนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์ ( ) ด้วยตนเอง ( ) ทางโทรศัพท์

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

สานักงานสาธารณสุขอาเภอรัตภูมิ ได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของท่านไว้แล้ว
ตามทะเบียนรับเรื่อง เลขรับที่..........................................ลงวันที่......................................................และ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอรัตภูมิ ได้พิจารณาเรื่องของท่านแล้วเห็นว่า
( ) เป็นเรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอรัตภูมิ และได้มอบหมาย
ให้……………………................................................................................เป็นหน่วยตรวจสอบและดาเนินการ
( ) เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอานาจหน้าทีส่ านักงานสาธารณสุขอาเภอรัตภูมิ และได้จดั ส่งเรื่อง
ให้........................................................................................ซึงเป็นหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไปแล้วทั้งนี้ ท่าน
สามารถติดต่อประสานงาน หรือขอทราบผลโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง
( ) เป็นเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัตไิ ว้เป็นการเฉพาะแล้ว ตาม
กฎหมาย .......................................................................................... จึงขอให้ท่านดาเนินการตามขั้นตอนและ
วิธีการที่กฎหมายนั้นบัญญัติไว้ต่อไป
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

สานักงานสาธารณสุขอาเภอรัตภูมิ
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
โทร. 074 38 9222

(ตอบข้อร้องเรียน 2)
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แบบแจ้งผลการดาเนินการต่อเรือ่ งร้องทุกข์/ร้องเรียน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอรัตภูมิ
หมู่ที่ 8 ตาบลรัตภูมิ อาเภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลา ๙๐๑๘๐

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

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

สานักงานสาธารณสุขอาเภอรัตภูมิ
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
โทร. 074-389222

