คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนทั่วไป ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
โทร. ๐๗๕ -๒๒๒๙๑๓-๔

คานา
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ตมีกำรทำงำนตำมนโยบำยกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อดำเนินงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกำรส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนรำชกำรให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำม กำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อใช้เป็น เครื่องมือสำคัญในกำร
สร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคี เครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต คอร์รัปชั่น กำรส่งเสริม
และคุ้มครองจริยธรรมทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน โดยร่วมกำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำนำ กลยุทธ์ไปสู่กำร
ปฏิบัติตำมแผนงำน/โครงกำรที่วำงไว้ไปสู่เป้ำหมำยเดียวกัน คือควำมสำเร็จอย่ำงมี ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล นอกจำกนี้ ยังมีหน้ำที่สำคัญในกำร ประสำน ติดตำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับกำรจัดกำร
เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นกำรทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ จำกช่ อ งทำงกำรร้ อ งเรี ย น เป็ น ไปตำมระเบี ย บ ส ำนั ก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่ องรำวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตั้งอยู่บนพื้นฐำน ของหลักธรรมำภิบำล
(Good Governance) ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ทบทวนคู่มือกำรปฏิบัติงำนกระบวนกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนกำรปฏิบัติงำนหรือกำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ เพื่อเป็นวิธีปฏิบัติงำน (Work Instruction) สอดรับ
กับ กระบวนกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือ
กำร ปฏิบัติงำนกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรปฏิบัติงำนหรือกำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ ด้ำนกำร
ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ จะเป็ นประโยชน์สำหรับหน่วยงำนและบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนที่ จะนำไปเป็น
มำตรฐำนกำร ปฏิบัติงำน จัดกำรเรื่อง ร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบอย่ำงมี
คุณภำพ

ศูนย์รับเรื่องรำวร้องเรียนร้องทุกข์
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต
๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓
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๑

สารบัญ
เนื้อหา
หลักกำรและเหตุผล
คำจำกัดควำม
แผนผังกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
กำรบันทึกข้อร้องเรียน
ภำคผนวก
แบบฟอร์มรับแจ้งเหตุกำรณ์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ด้วยตนเอง)
แบบฟอร์มรับแจ้งเหตุกำรณ์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ (โทรศัพท์)
แบบฟอร์มแจ้งกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบฟอร์มแจ้งผลกำรดำเนินกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

หน้า
๑
๒
๓
๔
๕
๗
๘
๙
๑๐

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนทั่วไปสานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔
หลักการและเหตุผล
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๔
ได้กำหนดแนวทำงปฏิบัติรำชกำร มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน โดยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงเพื่อ
สอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนให้เกิดควำมผำสุกและควำมเป็นอยู่ที่ดีของประชำชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
งำนบริกำรที่มีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้ม ค่ำในกำรให้บริกำร ไม่ มีขั้นตอนปฏิบัติงำนเกิน ควำมจำเป็น
มีกำรปรับปรุงภำรกิจให้ทันต่อสถำนกำรณ์ ประชำชนได้รับกำรอำนวยควำมสะดวกและได้รับกำร ตอบสนอง
ควำมต้องกำร และมีกำรประเมินผลกำรให้บริกำรอย่ำงสม่ำเสมอ ภำยใต้กำรอภิบำลระบบกำรรับ เรื่องรำว
ร้องทุกข์ บนพื้นฐำนของหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) ของระบบอย่ำงสูงสุดและยั่งยืน ต่อไป
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
เพื่อให้กำรบริหำรระบบรำชกำรเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับกำร
พั ฒ นำบ ำบั ด ทุ ก ข์ บ ำรุ ง สุ ข ตลอดจนด ำเนิ น กำรแก้ ไ ขปั ญ หำควำมเดื อ ดร้ อ นของประชำชนได้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ ด้วยควำม รวดเร็วประสบผลสำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบำะแสกำร
ทุจริต หรือไม่ได้รับควำมเป็น ธรรมจำกกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต จึงได้
จัดตั้งศูนย์รับเรื่องรำวร้อง ทุกข์ขึ้น ซึ่งในกรณีกำรร้องเรียนเกี่ยวกับบุคคล จะมีกำรเก็บรักษำเรื่องรำวไว้เป็น
ควำมลับ และปกปิ ดชื่อ ผู้ ร้องเรีย น เพื่อมิให้ ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับควำมเดือดร้อนจำกกำร
ร้องเรียน สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ที่ ถนนนริศร ตำบลตลำดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
หน้าที่และความรับผิดชอบ
เป็นศูนย์กลำงในกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และให้บริกำรข้ อมูลข่ำวสำร ให้คำปรึกษำ รับเรื่อง
ปัญหำควำมต้องกำรและข้อเสนอแนะของประชำชน วัตถุประสงค์
๑)
เพื่อให้บุคลำกรผู้เกี่ยวข้องหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบสำมำรถนำไปเป็นกรอบแนวทำงกำรดำเนินงำน
ให้เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแส ด้ำนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๒)
เพื่อให้มั่นใจว่ำกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ ใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องกับกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ อย่ำงครบถ้วนและมีประสิทธิภำพ
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๑

๓)
เพื่อเป็ น หลั กฐำนแสดงขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำน ที่ส ำมำรถถ่ ำยทอดให้ กับผู้ เข้ำมำ
ปฏิ บั ติ ง ำน ใหม่ พั ฒ นำให้ กำรทำงำนเป็ น มือ อำชี พ รวมทั้ งแสดงหรือ เผยแพร่ ให้ กับ บุ คคลภำยนอกหรื อ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรให้ ส ำมำรถเข้ ำ ใจและใช้ ป ระโยชน์ จ ำกกระบวนกำรที่ มี อ ยู่ รวมถึ ง กำรเสนอแนะ ปรั บ ปรุ ง
กระบวนกำรในกำร ปฏิบัติงำน
๔)
เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชำชนและผู้ร้ องเรียน/แจ้งเบำะแส คาจากัดความ ผู้รับบริการ
หมำยถึง ผู้ ที่ มำรั บ บริ กำรจำกส่ ว นรำชกำรและประชำชนทั่ว ไป ผู้ มีส่ว นได้ ส่ว นเสี ย หมำยถึง ผู้ ที่ไ ด้รั บ
ผลกระทบ ทั้ ง ทำงบวกและทำงลบ ทั้ ง ทำงตรงและทำงอ้ อ มจำกกำรด ำเนิ น กำรของส่ ว นรำชกำร เช่ น
ประชำชนในเขตจั งหวัด การจั ด การเรื่ อ งร้ องเรี ย น หมำยถึ ง ควำมครอบคลุ มถึ งกำรจั ดกำรในเรื่อ งข้ อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์/ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย/กำรสอบถำมหรือกำรร้องขอข้อมูล ผู้ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ หมำยถึง ประชำชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มำติดต่อรำชกำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ โดยมีวัตถุประสงค์
ครอบคลุมกำรร้องเรียน/ร้อ งทุกข์/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย/กำรสอบถำม หรือกำรร้องขอข้อมูล
ช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมำยถึง ช่องทำงต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เช่น
ติดต่อด้วยตนเอง ติดต่อผ่ำนทำงโทรศัพท์ เว็บไซต์ เว็บเพจ Face Book ส่วนราชการ หมำยถึง ส่วนรำชกำร
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ หน่วยงำนอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของรำชกำร
ฝ่ำยบริหำร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ รัฐวิสำหกิจ
ผู้บริหาร หมำยถึง ผู้ที่มีอำนำจลงนำมหรือสั่งกำรในขั้นตอนต่ำงๆ เพื่อให้เรื่องร้องเรียน/ แจ้งเบำะแส
ด้ ำ นกำรทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบได้ รั บ กำรแก้ ไ ขและ/หรื อ เป็ น ที่ ยุ ติ ตลอดจนพิ จ ำรณำพั ฒ นำ ระบบ
ร้องเรียน/ แจ้งเบำะแสด้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด เรื่องร้องเรียน หมำยถึง
ควำมเดือดร้อนเสีย หำยอัน เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ ต่ำงๆ ของเจ้ำหน้ำที่ ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
สำธำรณสุข เช่น กำรประพฤติมิชอบตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน และ จรรยำข้ำรำชกำรส ำ
นักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข หรือพบควำมผิดปกติในกระบวนกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ใน ส่วนรำชกำรของ
กระทรวงสำธำรณสุข กำรบรรจุ แต่งตั้ งข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำง ข้อเสนอแนะ และ/หรือ
ข้อคิดเห็นต่ำงๆ
การดาเนินการ หมำยถึง กำรจัดกำรกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสตั้งแต่ต้นจนถึงกำรได้รับกำร แก้ไข
หรือได้ข้อสรุป เพื่อแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งชื่อ ที่อยู่ชัดเจน ระยะเวลาในการเปิดให้บริการ เปิด
ให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร) ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ น – ๑๖.๓๐ น.
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๑

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๔
สานักงานสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
(๑ วัน)

ร้องเรียนด้วยตนเอง
ร้องเรียนผ่ำนโทรศัพท์ ๐๗๕ -๒๒๒๙๑๓-๔

ประสำนหน่วยงำนที่รับผิดชอบดำเนินกำร
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
(๕ วัน)

ร้องเรียนผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต , เว็บไซด์ , สสจ.จังหวัด
Face book

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องรำวร้องเรียน
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต

ร้องเรียนผ่ำนทำงจดหมำยหรือ ไปรษณียบัตร

( ๑๕ วัน)

ยุติ
ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ทรำบ

ร้องเรียนผ่ำนศูนย์ดำรงธรรม

ไม่ยุติ
ไม่ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ทรำบ

นางสาวณัฐธดา หิรัญ
เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/กลุ่มกฎหมาย
************************

สิ้นสุดกำรดำเนินกำรรำยงำนผลให้ผู้บริหำรทรำบ
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๑
๑

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของหน่วยงาน
- กำรจัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชำชน
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ประจำศูนย์
- แจ้งผู้รับผิดชอบตำมคำสั่งสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต เพื่อควำมสะดวกใน กำรประสำนงำน กำรรับ
และตรวจสอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ จำกช่องทำงต่ำงๆ
ด าเนิ น การรั บ และติ ด ตามตรวจสอบข้อ ร้ องเรี ยน ร้ องทุก ข์ ที่ เ ข้ า มายั งหน่ว ยงานจากช่อ งทางต่ า งๆ
โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กาหนด ดังนี้

ช่องทาง

ความถี่ในการ
ตรวจสอบ
ช่องทาง

ระยะเวลาดาเนินการรับข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์เพื่อ
ประสานหาแนวทางแก้ไข

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดภูเก็ต

ทุกครั้งที่มีกำร
ร้องเรียน

ภำยใน ๑ วันทำกำร

ร้องเรียนผ่ำนเว็บไซต์/เว็บเพจ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต

ทุกวัน

ภำยใน ๑ วันทำกำร

ร้องเรียนทำงโทรศัพท์
๐๗๕ -๒๒๒๙๑๓-๔

ทุกวัน

ภำยใน ๑ วันทำกำร

ทุกวัน

ภำยใน ๑ วันทำกำร

ร้องเรียนผ่ำนทำงจดหมำย
ไปรษณียบัตร

ทุกวัน

ภำยใน ๑ วันทำกำร

ร้องเรียนผ่ำนศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ/
จังหวัด/สำนักนำยกรัฐมนตรี

เมื่อได้รับแจ้ง

ภำยใน ๑ วันทำกำร

ร้องเรียนผ่ำน Face book ของ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ
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๑

การบันทึกข้อร้องเรียน
กรอกแบบฟอร์มข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยมีรำยละเอียด ชื่อ -สกุล ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และสถำนที่เกิดเหตุ ทุกช่องทำงมีกำรร้องเรียน เจ้ำหน้ำที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ ลงสมุดบันทึกข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ กำรประสำนหน่วยงำนเพื่อแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ และ
กำรแจ้ งผู้ ร้ องเรี ย นร้ องทุกข์ทรำบกรณีเป็ นกำรขอข้อมูล ข่ำวสำรประสำนหน่ว ยงำนผู้ ครอบครองเอกสำร
เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่เป็นกำรร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภำพ
กำรให้บริกำรของหน่วยงำน เช่น ไฟฟ้ำดับ กำรกำจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ เป็นต้น จัดทำบันทึกข้อควำมเสนอไป
ยังผู้บริหำรเพื่อสั่งกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอำจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
2. ข้อร้ องเรี ย น/ร้ องทุก ข์ ที่ไม่ อยู่ ในควำมรับ ผิ ด ชอบของส ำนัก งำนสำธำรณสุ ข จั งหวัดภู เก็ ต ให้
ดำเนินกำรประสำนหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดควำมรวดเร็วและถูกต้อง ในกำร
แก้ไขปัญหำต่อไป
3. ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงำน เช่น กรณี ผู้ร้องเรียนทำหนังสือร้องเรียนควำมไม่โปร่งใส
ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้ เจ้ำหน้ำที่จัดทำบันทึกข้อควำมเพื่อเสนอผู้บริหำรพิจำรณำสั่งกำรไปยั ง
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินกำรตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทรำบ ต่อไป
การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้ทรำบภำยใน ๕ วัน เพื่อเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ฯ จะได้
แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทรำบ ต่อไป
การรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ
๑.ให้รวบรวมและรำยงำนสรุปกำรจัดข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้ผู้บริหำรทรำบทุกไตรมำส
๒.ให้รวบรวมรำยงำนสรุปข้อร้องเรี ยนหลังจำกสิ้นปีงบประมำณ เพื่อนำมำวิเครำะห์กำรจัด กำรข้อ
ร้องเรีย น/ร้องทุกข์ ในภำพรวมของหน่ว ยงำน เพื่อให้เป็นแนวทำงในกำรแก้ไข ปรับปรุง พัฒ นำ
องค์กร ต่อไป
มาตรฐานงาน
๑.กำรดำเนินกำรร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่กำหนด
๒.กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้ศูนย์รับเรื่องรำวร้ องทุกข์สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต
ดำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำส่งเรื่องให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกำรแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียนร้องทุกข์
ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๕ วันทำกำร
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๑

ภาคผนวก
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๑

แบบฟอร์ม แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุร้องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ แบบคาร้องทุกข์/ร้องเรียน (ด้วยตนเอง)
(แบบคาร้องเรียน ๑)
ที่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต
วันที่………เดือน………...........……….พ.ศ.…………
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………........………………
เรียน นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต

ข้ำ พเจ้ ำ ……………………………………………………………………อำยุ … ……ปี อยู่ บ้ ำ นเลขที่ … …
หมู่… ……ตำบล……………………………อำเภอ…………………………..จังหวัด ……………………………….................
โทรศัพท์…………………………..อำชีพ…………………………………………..ตำแหน่ง………………………………………บัตร
ประชำชน………………………………………เลขที่……………………………………ออกโดย……………………………….วันออก
บัตร……………………………..บั ตรหมดอำยุ … ………………………………….มีควำมประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรี ยน
เพื่ อใ ห้ ส ำ นั ก ง ำน ส ำธ ำร ณ สุ ข จั ง ห วั ด ภู เก็ ต พิ จ ำร ณำ ด ำ เ นิ นก ำร ช่ ว ย เห ลื อห รื อแ ก้ ไ ข ปั ญ ห ำ
เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ทั้งนี้ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำคำร้องทุกข์/ร้องเรียนตำมข้ำงต้นเป็นควำมจริงและยินดีรับผิดชอบ
ทั้งทำงแพ่งและทำงอำญำหำกจะพึงมี โดยข้ำพเจ้ำขอส่งเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรร้องทุกข์/ร้องเรียน(ถ้ำมี)
ได้แก่
1)…………………………………………………………………………………......…………..…...…จำนวน.........................ชุด
2)………………………………………………………………………………......………………........จำนวน.........................ชุด
3)............................................................................... ....................................จำนวน..........................ชุด
4)............................................................................... ....................................จำนวน..........................ชุด
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป
ขอแสดงควำมนับถือ
ลงชื่อ……………………………………………………………
(…………………………………………………………)
ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทร.๐๗๕ -๒๒๒๙๑๓-๔
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต:คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป

๑

แบบคาร้องทุกข์/ร้องเรียน (โทรศัพท์)
(แบบคาร้องที่ ๒)
ที่ ส ำนั ก งำนสำธำรณสุ ข จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
วันที่……………เดือน…………..……….พ.ศ.……………
เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………..........…………
เรียน นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต
ข้ำพเจ้ ำ ………………………………………………………อำยุ … ……ปี อยู่ บ้ำ นเลขที่ … …………….…
หมู่… ……ตำบล……………………………อำเภอ…………………………..จังหวัด………………………………..................
โทรศัพท์…………………………..อำชีพ…………………………………………..ตำแหน่ง……………………………………..........…..
มีควำมประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียนเพื่อให้สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต พิจำรณำดำเนินกำรช่วยเหลือ
หรือแก้ไขปัญหำเรื่อง………………………...............…………………………………………………………………………...........……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………………………………………………………… โดยขอ
อ้ ำ ง……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..…………………………………….เป็นพยำนหลั กฐำนประกอบทั้ งนี้
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำคำร้องทุกข์/ร้องเรียนตำมข้ำงต้นเป็นควำมจริงและเจ้ำหน้ำที่ได้แจ้ ง ให้ข้ำพเจ้ำทรำบแล้ว
หำกเป็นคำร้องที่ไม่สุจริตอำจต้องรับผิดตำมกฎหมำยได้
ลงชื่อ……………………………………………เจ้ำหน้ำที่ผู้รับเรื่อง
(……………………………………….)
วันที่ ……เดือน……………….พ.ศ.……………
เวลำ………………………….
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโทร.๐๗๕ -๒๒๒๙๑๓-๔
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๑

แบบแจ้งการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
(ตอบข้อร้องเรียนที่ ๑)
ที่ ภก ๐๙๓๒/(เรื่องร้องเรียน)/..............
ที่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต
วันที่ ..............เดือน.......................พ.ศ...........
เรื่อง ตอบรับกำรรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
เรียน …………………………………………………..
ตำมที่ท่ำนได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนผ่ำนศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
ภูเก็ตชนะ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี โดยทำง ( ) หนังสือร้องเรียนทำงไปรษณีย์ ( ) ด้วยตนเอง ( ) ทำงโทรศัพท์
( ) อื่น..............................................................................................................................................................
ลงวันที่....................................... เกี่ยวกับเรื่อง..................................................…............................…...........
………..........................................................................................................................................................นั้น
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ตได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของท่ำนไว้
แล้วตำมทะเบียนรับเรื่อง เลขรับที่........................................ลงวันที่...... ..........................และสำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้พิจำรณำเรื่องของท่ำนแล้วเห็นว่ำ
( ) เป็ น เรื่ องที่ อยู่ ในอำนำจหน้ ำที่ข องส ำนักงำนสำธำรณสุ ขจัง หวั ดภู เก็ต และได้
มอบหมำยให้......................................................................... ..........เป็นหน่วยตรวจสอบและดำเนินกำร
( ) เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต และได้จัดส่ง
เรื่องให้............................................................................... .............ซึงเป็นหน่วยงำนที่มีอำนำจหน้ำที่
เกี่ยวข้องดำเนินกำรต่อไปแล้วทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถติดต่อประสำนงำน หรือขอทรำบผลโดยตรงกับหน่วยงำน
ดังกล่ำวได้อีก ทำงหนึ่ง
( ) เป็ นเรื่ องที่มีกฎหมำยบัญญัติขั้นตอนและวิ ธีกำรปฏิบัติไว้เป็นกำรเฉพำะแล้ ว ตำม
กฎหมำย .......................................................................................... จึงขอให้ท่ำนดำเนินกำรตำมขั้นตอน
และ วิธีกำรที่กฎหมำยนั้นบัญญัติไว้ต่อไป
จึงแจ้งมำเพื่อทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
(...........................................)
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทร.๐๗๕ -๒๒๒๙๑๓-๔
แบบแจ้งผลการดาเนินการต่อรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน

(ตอบข้อร้องเรียน ๒)
ที่ ภก.๐๘๓๒/(เรื่องร้องเรียน)/...................
ที่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต
วันที่...........เดือน.....................พ.ศ...........
เรื่อง แจ้งผลกำรดำเนินกำรต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
เรียน ………………………………………………………………..

อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก๐๙๓๒ /............................ลงวันที่...........................
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. .............................................................................................................................................
๒. .............................................................................................................................................
๓. .............................................................................................................................................
ตำมที่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) ได้แจ้งตอบรับกำรรับเรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนของท่ำนตำมที่ท่ำนได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนไว้ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้นสำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดภูเก็ต ได้รับแจ้งผลกำรดำเนินกำรจำกส่วนรำชกำร/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตำมประเด็นที่ท่ำนได้ร้อง
ทุกข์/ ร้องเรียนแล้ว ปรำกฏข้อเท็จจริงโดย
สรุปว่ำ………………………………………………………………………................……....……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………….....ดังมีรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำพร้อมนี้
ทั้งนี้หำกท่ำนไม่เห็นด้วยประกำรใด ขอให้แจ้งคัดค้ำนพร้อมพยำนหลักฐำนประกอบด้วย
จึงแจ้งมำเพื่อทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
.......................................................
(..........................................................)
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