
 
ค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ  จังหวัดน่ำน 

ท่ี  8 /2563 
เร่ือง กำรจัดต้ังศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์(เร่ืองร้องเรียนทั่วไปและเร่ืองร้องเรียนจัดซ้ือจัดจ้ำง) 

และมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบและติดตำมและประเมินผลคู่มือกำรปฏิบัติงำนเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
(เร่ืองร้องเรียนทั่วไปและเร่ืองร้องเรียนจัดซ้ือจัดจ้ำง)  

………………………………………………………………… 
ตามค าส่ังส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ท่ี 425/2561  ลงวันท่ี  9 

ตุลาคม  2561  เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าคู่มือ ปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องรอ้งเรียน
ท่ัวไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา เพื่อ ให้ บริการสาธารณะ 
บรรเทาทุกข์ บ ารุงสุข แก่ประชาชนภายในกรอบอ านาจหน้าท่ี และโดยท่ีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 
เป็นส่วนราชการท่ีมีภาระหน้าท่ีรับผิดชอบพื้นท่ี จ านวน 128 หมู่บ้านในเขตอ าเภอเวียงสา ซึ่ง ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติราชการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องมาโดยตลอด ท้ังนี้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและให้
เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการของส่วนราชการดังนั้น เพื่อประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลของการ
ด าเนินการดังกล่าว โดยเฉพาะในส่วนของการอ านวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีอาศัย ประกอบมาตรา 52 และมาตรา 41 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา จึงได้
จัดต้ัง “ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์” ณ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
พร้อมจัดวางตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ณ หน้าอาคารที่ท าการส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงสำ และขอ
แต่งต้ังให้เจ้าหน้าท่ีตามต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเร่ืองรำวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

1. สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เป็นประธานศูนย์รับเรื่องเรียน/ร้องทุกข์และเร่งรัดการให้ความ
ช่วยเหลือข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  

2. ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา  เป็นรองประธานศูนย์รับเรื่องเรียน/ร้องทุกข์และเร่งรัดการให้ความ
ช่วยเหลือข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

3. นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข เป็นเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์และเร่งรัด
การให้ความช่วยเหลือข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา มีอ านาจหน้าท่ีและ
วิธีการด าเนินการดังต่อไปนี ้

- รับเรื่องราวข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยากหรือปัญหาอื่นใด
จากประชาชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ แล้วทาการประเมิน วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบ้ืองต้น 
    - ในเบื้องต้นให้ถือเป็นความลับของทางราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุ
หลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแน่นอน 

- ประสานการปฏิบัติให้ส่วนราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการตามภารกิจท่ี.
เกี่ยวข้องและสามารถขอให้บุคคลในสังกัดส่วนราชการนั้นให้ถ้อยค าหรือข้อมูลเอกสาร หลักฐานใด ๆ เพื่อ
ประโยชน์สาหรับการนั้นได้ 

- กรณีท่ีอาจเกี่ยวข้องกับคดี หรืออาจก่อให้เกิดเป็นคดีความได้ ให้แจ้งรายละเอียดเฉพาะท่ีส่วนราชการ
เจ้าของเรื่องจะสามารถนาไปพิจารณาด าเนินการต่อไปได้ โดยอาจมีการปกปิดข้อความตามค าร้องบางส่วนก็ได้ 
ท้ังนี้ หากส่วนราชการเจ้าของเรื่องประสานขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมให้พิจารณาเป็นรายกรณี 
  - กรณีท่ีเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือหน่วยงานอื่น ให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการหรือเหนือกว่า



ส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ถูกร้อง หรือส่งเรื่องให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ี ในการสืบสวน
เรื่องร้องเรียนของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นการเฉพาะ 
  - ให้พิจารณาด าเนินการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง ดังนี้ 
       1) กรณีท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ 
       2) กรณีท่ีอาจมีผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของผู้ร้อง ให้สรุปสาระส าคัญตามค าร้องเฉพาะท่ี
ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะสามารถนาไปพิจารณาด าเนินการต่อไปได้ โดยอาจไม่นาส่งเอกสารค าร้องต้นฉบับ 
รวมท้ังหากมีความจาเป็นให้ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้การคุ้มครองผู้ร้องเป็นพิเศษรายกรณี ท้ังนี้ หาก
มีการประสานขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมให้พิจารณาเป็นรายกรณีด้วย 

- รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
- ด าเนินการอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนประจ ำศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
(เร่ืองร้องเรียนทั่วไปและเร่ืองร้องเรียนจัดซ้ือจัดจ้ำง)  

1. นายฉลองชัย  สิทธิวัง  ต าแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ   ประธาน 
2. นายพงษ์ชัย  หมื่นค าสี  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  คณะท างาน 
3. นางระววีรรณ  สุกเหลือง ต าแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีการเงินการบัญชี       เลขานุการ 
 

โดยมีหน้าท่ี ดังนี้ 
1. รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ลงทะเบียน แยกเรื่อง และส่งเรื่องให้กับส่วนราชการเจ้าของ 

เรื่องเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี 
  2. ปรับปรุงเอกสารค าขอในกระบวนงานต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจง่ายและเกิดความสะดวกในการ 
กรอกเอกสาร 

 3. ติดตามความคืบหน้าเมื่อได้รับการสอบถามจากประชาชนผู้รับบริการ 
 4. แจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ ภายใน 15 วัน ให้ผู้ท่ีได้รับ แต่งต้ังถือปฏิบัติ

ตามค าส่ังโดยเคร่งครัด ตามระเบียบ อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้
รายงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยทันที 

4. แจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ ภายใน 15 วัน ให้ผู้ท่ีได้รับ แต่งต้ังถือปฏิบัติ
ตามค าส่ังโดยเคร่งครัด ตามระเบียบ อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้
รายงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยทันที 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนท่ัวไป
และเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ประกอบด้วย 

1. นายฉลองชัย  สิทธิวัง  ต าแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ   ประธาน 
2. นายบรรจง  จันทร์อินทร์ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  คณะท างาน 
4. นายพิเชษฐ  ค ายันต์  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  คณะท างาน 
3. นายอดิเทพ  เพียรไพรงาม ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน      เลขานุการ 
 

ให้คณะกรรมการมีหน้าท่ีในการด าเนินการติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลตลอดจนด าเนินการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และรายงานผลการติดตามและประเมินผลต่อสาธารณสุขอ าเภอเวียง
สา จังหวัดน่าน ต่อไป 
  

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    สั่ง ณ วันที่   1    เดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2562                                           

   (นายชุมพล  สุทธิ) 
                สาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 


