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ค าน า 
 

คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนว
ทางการด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก โดยมีวัตถุประสงค์ในการบริการ
ข้อมูลข่าวสาร รับฟังข้อเสนอแนะ และรับเรื่องราวร้องเรียนปัญหาจากประชาชนและทุกภาคส่วน  ทั้งนี้ จะด าเนินการ
จัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้รับบริการ จ าเป็นจะต้องมีข้ันตอน กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

 
 

คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน 
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คู่มือการปฏิบัตงิานเร่ืองร้องเรียน 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
หลักการและเหตุผล 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  ได้ก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติราชการ  มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในการให้บริการ  ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์  
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  และมีการประเมินผลการให้บริการ
อย่างสม่ าเสมอ 

การจัดตั้งคณะกรรมการเรื่องร้องเรียน 

 เพ่ือให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  ควบคู่กับการพัฒนาบ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข  ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     ด้วยความรวดเร็ว
ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  อีกทั้งเพ่ือเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต  หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  เทศบาลต าบลบางนายสีจึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ขึ้น ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่
เกี่ยวกับบุคคล  จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน  เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบ
และได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน 

สถานที่ตั้ง 

 ตั้งอยู่ ณ 41/1 หมู่ 3 ต าบลบ้านโคก อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 53180   
โทรศัพท์ 055-486045  โทรสาร 055-486045 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์  และให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ให้ค าปรึกษา  รับเรื่องปัญหาความ
ต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน 

วัตถุประสงค์ 
๑.  เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก มีข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และมีแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 ๒.  เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
จัดการข้อร้องเรียน ที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ 

 3.เพ่ือให้คณะกรรมการเรื่องร้องเรียนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
การรับเรื่องราวร้องเรียน ให้มีมาตรฐานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 



 
 

ค าจ ากัดความ 

“ผู้รับบริการ”  หมายถึง  ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป 

 “ผู้มีส่วนได้เสีย”  หมายถึง  ผู้ที่ได้รับผลกระทบ  ทั้งทางบวกและทางลบ  ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการ
ด าเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนในเขตอ าเภอบ้านโคก 

 “การจัดการข้อร้องเรียน”  มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็น/ค าชมเชย/การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล 

 “ผู้ร้องเรียน”  หมายถึง  ประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อราชการผ่านช่องทางต่างๆ โดยมี
วัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/ร้องทุกข์/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล 

 “ช่องทางการรับข้อร้องเรียน”  หมายถึง  ช่องทางตา่งๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  เช่น ติดต่อด้วย
ตนเอง/ติดต่อทางโทรศัพท์/บัตรสนเท่ในกล่องข้อความ/Facebook  เป็นต้น 

ช่องทางการร้องเรียน 

ผ่านทางส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 

๑) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) 
๒) ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)  
๓) ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)  
๔) โทรศัพท์ ๐55-486045 

๕) โทรสาร 055-486045 

6) ร้องเรียนทาง Face book 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

 เปิดให้บริการวันจันทร์  ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา   
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรอ้งเรียน/ร้องทุกข ์

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

๑.ร้องเรียนด้วยตนเอง 

๒.ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ๐๕๕-๔๘๖๐๔๕ 

๓.ร้องเรียนทางจดหมาย 

(กล่องรับเร่ืองร้องเรียน) 

๔.ร้องเรียนผ่านทาง Facebook  

“สสอ.บ้านโคก” 

๕. ร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ/

จังหวัด/ส านักนายกรัฐมนตรี 

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ประสานงานหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

แจ้งผลให้ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอบ้านโคก (๑๕ วัน)  

ยุติเร่ืองแจ้งผู้

ร้องเรียน/ 

ร้องทุกข์ทราบ  

ไม่ยุติเร่ืองแจ้งผู้

ร้องเรียน/ 

ร้องทุกข์ทราบ  

สิ้นสุดการด าเนินการ 

รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ  

ยุติ ไม่ยุติ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 



 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน  ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 

2. จัดท าช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ขอประชาชนและผู้รับบริการ 

3. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเรื่องร้องเรียน 

4. แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าสั่งส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก เพื่อความสะดวกในการประสานงาน 

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากช่องทางต่างๆ 
 ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆโดยมีข้อ
ปฏิบัติตามที่ก าหนด ดังนี้ 

ช่องทาง 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการรับ 
ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  

เพื่อประสานหาทางแก้ไขปัญหา 
หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ

บ้านโคก 

ทุกครั้งที่มีการ
ร้องเรียน 

ภายใน 1 วันท าการ  

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 055-
486045 

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ  

ร้องเรียนโดยการส่งเอกสารที่
กล่องรับเรื่องร้องเรียน 

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ  

ร้องเรียนผ่านทาง Faecbook 
“สสอ.บ้านโคก” 

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ  

ร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอ/จังหวัด/ส านัก

นายกรัฐมนตรี 

ทุกวัน ภายใน 1 วันท าการ  

 
 
 
 
 
 



 

 
การบันทึกเรื่องร้องเรียน 
 1. กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และสถานที่เกิดเหตุ 
 2. ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ลงสมุดบันทึกข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ และการแจ้งผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์ทราบ 
1. กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร  ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้

ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 
2. ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน  เช่น ไฟฟ้า

สาธารณะดับ  การจัดการขยะมูลฝอย  ตัดต้นไม้ กลิ่นเหม็นรบกวน  เป็นต้น จัดท าบันทึกข้อความเสนอไปยังผู้บริหาร
เพ่ือสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

3. ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก ให้ด าเนินการ
ประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง ในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

4. ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน  เช่น  กรณีผู้ร้องเรียนท าหนังสือร้องเรียนความไม่โปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง  ให้เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกข้อความเพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ  เพ่ือ
ด าเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 

การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 
 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการให้ทราบภายใน ๕ วันท าการ  เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ผู้
ร้องเรียนทราบต่อไป 

การรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ 
1. ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 
2. ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ  เพ่ือน ามาวิเคราะห์การจัดการข้อร้องเรียน /

ร้องทุกข์  ในภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง  พัฒนา องค์กรต่อไป 

มาตรฐานงาน 
การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์  ให้คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ด าเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่ง

เรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายใน  
๑๕  วัน ท าการ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบค าร้องทุกข์/ร้องเรียน (ด้วยตนเอง) 
 

 ที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
 วันที่...........เดือน....................พ.ศ............ 

เรื่อง.............................................................................................  

เรียน  สาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 

 ข้าพเจ้า..............................................................อายุ...............ปี อยู่บ้านเลขท่ี......................... 
หมู่ที่.............ต าบล..............................อ าเภอ..........................จังหวัด............................โทรศัพท์....................... 
อาชีพ...........................................................................ต าแหน่ง............................................................................ 
ถือบัตร.........................................................................เลขที.่................................................................................ 
ออกโดย.......................................วันออกบัตร.......................................วันบัตรหมดอายุ...................................... 
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียนเพื่อให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคกพิจารณาด าเนินการช่วยเหลือหรือ
แก้ไขปัญหาในเรื่อง........................................................................................................................................ 
......................................................................... ..................................................................................................... 
..................................................................................... ......................................................................................... 
.......................................................................................... .................................................................................... 

 ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริงและยินดีรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและ
ทางอาญาหากจะพึงมี 
 โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องทุกข์/ร้องเรียน (ถ้ามี) ได้แก่ 
 1).................................................................................. ...........................................จ านวน..................ชุด 
 2).......................................................................................... ...................................จ านวน..................ชุด 
 3)................................................................. ............................................................จ านวน..................ชุด 
 4)................................................................. ............................................................จ านวน..................ชุด 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ) ........................................................ 

    (.....................................................) 
ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน 

 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
โทร. 055-486045 



แบบค าร้องทุกข์/ร้องเรียน (โทรศัพท์) 
 

 ที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
 วันที่...........เดือน....................พ.ศ............ 

เรื่อง.............................................................................................  

เรียน  สาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 

 ข้าพเจ้า.....................................................อายุ............ปี อยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่........... ถนน
..................................ต าบล..................................อ าเภอ..................................จังหวัด.................................โทรศัพท์
.............................อาชีพ....................................................ต าแหน่ง....................................................... 
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียนเพื่อให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคกพิจารณาด าเนินการช่วยเหลือหรือ
แก้ไขปัญหาในเรื่อง........................................................................................................................................ 
......................................................................... ..................................................................................................... 
.................................................................................. ............................................................................................ 
..................................................................................... ......................................................................................... 
.......................................................................................... .................................................................................... 
โดยขออ้าง................................................................................................................................ ............................. 
..................................................................................... ......................................................................................... 
..................................................................................... ......................................................................................... 
..................................................................................... ......................................................................................... 
..................................................................................... ............................................เป็นพยานหลักฐานประกอบ 

 ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าค าร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริงและเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ข้าพเจ้า
ทราบแล้วว่าหากเป็นค าร้องที่ไม่สุจริตอาจต้องรับผิดตามกฎหมายได้ 
  
  
 
      ลงชื่อ.....................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง 
                (.....................................................) 

  วันที่........เดือน..................พ.ศ................ 
              เวลา..................... 

 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
โทร. 055-486045 



แบบแจ้งการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน   
 
ที่ อต0832 /...............           ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
                       อ าเภอบ้านโคก  อต  53180  

                                                           วันที่.......เดือน...................พ.ศ. .........  

เรื่อง  ตอบรับการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

เรียน ………………………………………………………………..  

 ตามท่ีท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก  โดย
ทาง   (   ) หนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์      (    ) ด้วยตนเอง      (    ) ทางโทรศัพท์ 
(    ) อื่น............................................................................................................................. .................................. 
ลงวันที่......................................... เกี่ยวกับเรื่อง..................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………นั้น 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคกได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของท่านไว้แล้วตาม
ทะเบียนรับเรื่องเลขรับที่......................................................ลงวันที่...................................... ......................และส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอบ้านโคกได้พิจารณาเรื่องของท่านแล้วเห็นว่า 
 (    ) เป็นเรื่องท่ีอยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคกและได้มอบหมาย
ให้……………………................................................................เป็นหน่วยตรวจสอบและด าเนินการ 
 (    ) เป็นเรื่องท่ีไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคกและได้จัดส่งเรื่องให้
..................................................................................ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่เก่ียวข้องด าเนินการต่อไปแล้ว
ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อประสานงานหรือขอทราบผลโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง 
 (    ) เป็นเรื่องท่ีมีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะแล้วตามกฎหมาย 
.......................................................................................... จงึขอให้ท่านด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายนั้น
บัญญัติไว้ต่อไป 

 จึงแจ้งมาเพ่ือทราบ 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
โทร. 055-486045 



แบบแจ้งผลการด าเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน        
 
ที่  อค.0832 /...............            ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก                
         อ าเภอบ้านโคก  อต 53180 
 
      วันที่……..เดือน................... พ.ศ.........  

เรื่อง  แจ้งผลการด าเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 

เรียน  ………………………………………………………………..  

อ้างถึง  หนังสือ  อต0832/.......... ลงวันที่...........................................  

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.................................................................................................  
 ๒. ...............................................................................................  
 ๓. ........................................................................ .......................  

 ตามท่ีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก ได้แจ้งตอบรับการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของท่าน
ตามท่ีท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนไว้ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก ได้รับแจ้งผลการด าเนินการจากส่วนราชการ/หน่วยงานที่
เกีย่วข้องตามประเด็นที่ท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนแล้วปรากฏข้อเท็จจริงโดยสรุปว่า…………………………………  
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
.........................................................................ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 

 ทั้งนี้หากท่านไม่เห็นด้วยประการใดขอให้แจ้งคัดค้านพร้อมพยานหลักฐานประกอบด้วย 

 จึงแจ้งมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
โทร. 055-486045 



1.ภาพถ่ายกล่องรับเร่ืองร้องเรียนของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

2.ภาพถ่ายช่องทางร้องเรียนทางโทรศัพท์/แฟกซ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.ช่องทางการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิคส์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก    อ าเภอบ้านโคก   จังหวัดอุตรดิตถ์ 
วัน/เดือน/ปี  :    ๒๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
หัวข้อ  :  หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. คู่มือการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
 2. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

Linkภายนอก  :  https://www.hosthai.com/00579/ เว็บไซต์ส านักสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
                       

หมายเหตุ  :  - 
                   ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                   ผู้อนุมัติรับรอง  

                 

 

                (นางวิสุตราวดี  ทองน่วม)                              (นายขวัญชัย  พรหมฤทธิ์) 

             นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                      สาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 

              วันที่ ๒๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕                     วันที่ ๒๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕                                                                           

                                              ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

                                                    

          (นางสาวกัลญารัตน์  แช่มช้อย) 

                                                       นักวิชาการเงินและบัญชี 

                                                  วันที่ ๒๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 



 

 

 

 


