คำสั่งสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอบ้ำนหลวง
ที่ 3 /๒๕63
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำคู่มือปฏิบัติงำนด้ำนกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์
(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้ำง)
ของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอบ้ำนหลวง
----------------------

ตามที่สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง ได้ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่นรณรงค์ให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์
และปฏิบั ติโดยมิชอบตลอดถึงป้องกัน ไม่ให้ งบประมาณแผ่นดินรั่วไหลโดยไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
ประเทศชาติ
เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการสร้าง
ระบบราชการที่ใสสะอาด สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง จึงขอประกาศตัวเป็นหน่วยงานใสสะอาด ตาม
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยการจัดทาคู่มือ ปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
(เรื่องร้องเรียนทั่ว ไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาคู่มือ ปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่ว ไป
และเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง)ประกอบด้วย
1. สาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง
ประธานกรรมการ
2. ผู้อานวยการ รพ.สต.สวด
กรรมการ
3. ผู้อานวยการ รพ.สต.บ้านฟ้า
กรรมการ
4. ผู้อานวยการ รพ.สต.บ้านพี้
กรรมการ
5. ผู้อานวยการรพ.สต.บ้านนาวี
กรรมการ
6. ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอกลุ่มงานส่งเสริมและป้องกันโรค
กรรมการ
7. ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอฝ่ายสนับสนุนวิชาชีพและวิชาการ
กรรมการ
8. ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการ
ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ พิจาณา กลั่นกรอง ศึกษาข้อมูล นามากาหนดเป็นคู่มือการคู่มือ
ปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) ของสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63

ลงชื่อ
(นายเกษตร ปะทิ)
สาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง

คำสัง่ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอบ้ำนหลวง
ที่ 35 /2561
เรื่อง กำรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้ำง)
และมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบและติดตำมและประเมินผลคู่มือกำรปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้ำง)
…………………………………………………………………
ตามคาสั่งสานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง ที่ 35 /2561 ลงวันที่ 25 ธันวาคม
2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาคู่มือ ปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและ
เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง เพื่อ ให้ บริการสาธารณะ บรรเทาทุกข์
บารุงสุข แก่ประชาชนภายในกรอบอานาจหน้าที่ และโดยที่สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงชัย เป็นส่วน
ราชการที่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ จานวน 26 หมู่บ้านในเขตอาเภอบ้านหลวง ซึ่ง ได้ดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการปฏิบัติราชการของส่วนราชการดังนั้น เพื่อประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลของการดาเนินการ
ดังกล่าว โดยเฉพาะในส่วนของการอานวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน ตาม
แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอาศัย ประกอบมาตรา 52 และมาตรา 41 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง จึงได้
จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์” ณ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอบ้ำนหลวง อาเภอบ้านหลวง จังหวัด
น่าน พร้อมจัดวางตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ณ หน้าอาคารที่ทาการสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอบ้ำนหลวง
และขอแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ตามตาแหน่งดังต่อไปนี้
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเรื่องรำวร้องเรียน/ร้องทุกข์
1. สาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง เป็นประธานศูนย์รับเรื่องเรียน/ร้องทุกข์และเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง
2. ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง เป็นรองประธานศูนย์รับเรื่องเรียน/ร้องทุกข์และเร่งรัดการให้ความ
ช่วยเหลือข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง
3. นักวิชาการสาธารณสุข เป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์และเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงชัย มีอานาจหน้าที่และวิธีการดาเนินการดังต่อไปนี้
- รับเรื่องราวข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยากหรือปัญหาอื่นใด
จากประชาชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ แล้วทาการประเมิน วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
- ในเบื้ องต้น ให้ ถือเป็ น ความลับ ของทางราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้ พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ
หลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน
- ประสานการปฏิบัติให้ส่วนราชการในสังกัด ดาเนินการตามภารกิจที่.เกี่ยวข้องและสามารถขอให้บุคคล
ในสังกัดส่วนราชการนั้นให้ถ้อยคาหรือข้อมูลเอกสาร หลักฐานใด ๆ เพื่อประโยชน์สาหรับการนั้นได้
- กรณีที่อาจเกี่ยวข้องกับคดี หรืออาจก่อให้เกิดเป็นคดีความได้ ให้แจ้งรายละเอียดเฉพาะที่ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่องจะสามารถนาไปพิจารณาดาเนินการต่อไปได้ โดยอาจมีการปกปิดข้อความตามคาร้องบางส่วนก็ได้
ทั้งนี้ หากส่วนราชการเจ้าของเรื่องประสานขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมให้พิจารณาเป็นรายกรณี
- กรณีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานอื่น ให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการหรือเหนือกว่า
ส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ ถูกร้อง หรือส่งเรื่องให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ ในการสืบสวน
เรื่องร้องเรียนของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นการเฉพาะ

- ให้พิจารณาดาเนินการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง ดังนี้
1) กรณีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ
2) กรณีที่อาจมีผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของผู้ร้อง ให้สรุปสาระสาคัญตามคาร้องเฉพาะที่
ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะสามารถนาไปพิจารณาดาเนินการต่อไปได้ โดยอาจไม่นาส่งเอกสารคาร้องต้นฉบับ
รวมทั้งหากมีความจาเป็นให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การคุ้มครองผู้ร้อ งเป็นพิเศษรายกรณี ทั้งนี้ หาก
มีการประสานขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมให้พิจารณาเป็นรายกรณีด้วย
- รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
- ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
1. นางสาวพิชญา อายุยืน
ตาแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอ
ประธาน
2. นางสาวนลินนา ณะแก้ว
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
คณะทางาน
3. นางจรรยา เชื้อหมอ
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ คณะทางาน/
เลขานุการ
โดยมีหน้ำที่ ดังนี้
1. รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ลงทะเบียน แยกเรื่อง และส่งเรื่องให้กับส่วนราชการเจ้าของ
เรื่องเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่
2. ปรับปรุงเอกสารคาขอในกระบวนงานต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจง่ายและเกิดความสะดวกในการ
กรอกเอกสาร
3. ติดตามความคืบหน้าเมื่อได้รับการสอบถามจากประชาชนผู้รับบริการ
4. แจ้งผลการดาเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ ภายใน 15 วัน ให้ผู้ที่ได้รับ แต่งตั้งถือปฏิบัติ
ตามคาสั่งโดยเคร่งครัด ตามระเบียบ อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้
รายงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวงโดยทันที
4. แจ้งผลการดาเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ ภายใน 15 วัน ให้ผู้ที่ได้รับ แต่งตั้งถือปฏิบัติ
ตามคาสั่งโดยเคร่งครัด ตามระเบียบ อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้
รายงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวงโดยทันที
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลคู่มือกำรปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียน
ทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้ำง) ประกอบด้วย
1. นายจิระศักดิ์ ไชยเชิด
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ประธาน
2. นางจิรานุช ชนกนาถวดี
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
คณะทางาน
3. นายสมพิศ วิชัยต๊ะ
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
คณะทางาน
4.นายประสิทธิ์ คนสูง
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
คณะทางาน/เลขานุการ
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการดาเนินการติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ กาหนดวิธีการติดตามและประเมินผลตลอดจนดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และรายงานผลการติดตามและประเมินผลต่อสาธารณสุขอาเภอบ้าน
หลวง ต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

(นายเกษตร ปะทิ)
สาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง

