
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ            ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม อ ำเภอตำลสุม จังหวัดอุบลรำชธำนี                              

ที ่  อบ 2532/183 วันที่  9  มีนำคม  2564             

เรื่อง   สรุปผลกำรด ำเนินงำนรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม 

 เรื่องเดิม 
 ตำมที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำตำลสุม เป็นหน่วยงำนที่มีกำรจัดบริกำรศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและ
เรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ ส ำหรับผู้ที่ได้รับควำมเดือนร้อนหรือได้รับผลกระทบ
จำกบริกำรสุขภำพและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

 ข้อเท็จจริง 
 ในปีงบประมำณ 2564 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2563-31 มีนำคม 2564 ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม มีผลกำรด ำเนินงำนรีบเรื่องร้องเรียนดังนี้ 
 1.เรื่องร้องเรียนทั่วไป ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
 2.เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
 ในส่วนกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงคู่มือกำรปฏิบัติงำนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 แนวทำงคือ
คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรรับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและคู่มือกำรปฏิบัติงำนำกรรับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิ
ชอบประจ ำปี พ.ศ. 2564 ไม่มีปัญหำหรืออุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 

 ข้อพิจำรณำ 
 จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำและขออนุญำตเผยแพร่ข้อมูลสรุปผลกำรด ำเนินงำนรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป
และเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบที่ 1  ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2563-31 มีนำคม 2564     
ผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุมเพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำง
รำชกำร พ.ศ. 2540 

 
 
 
 

(นำยถนอม  ผิวหอม) 
ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม 

 
 

ทราบและอนุญาต 
 
 
 

(นำยวรวิทย์  สอดศรี) 
สำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม 
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ค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม 

ที่  ๕ / ๒๕๖๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนประจ ำศูนน์ รับเรื่องรำวร้องทุกข /ข้อร้องเรี์น หน่ว์บริกำรปฐมภนมิ 

สังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอตำลสุม จังหวัดอุบลรำชธำนี 
……………………………………………………….. 

 
 หน่วยบริการปฐมภูมิ หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มีการให้บริการสาธารณสุข 
ที่หลากหลาย อาทิ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสภาพ และการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ถือเป็นหน่วยบริการสาธารณะที่ให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานของหน่วยบริการปฐมภูมิ สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นไปด้วยความโปร่งใสมีการตรวจสอบจากภาคประชาชน  ผู้เกี่ยวข้อง  และ
เป็นการท างานภายใต้ “หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ซึ่งรู้จักกันใน
นาม “Good Governance” เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ จึงได้
แต่งตั้งคณะท างานประจ าศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ข้อร้องเรียน หน่วยบริการปฐมภูมิ  สังกัดส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี  ดังนี้     

๑. คณะท ำงำนระดับอ ำเภอ 
๑.๑ นายวรวิทย์  สอดศรี      สาธารณสุขอ าเภอตาลสุม  หัวหน้าคณะท างาน 
๑.๒ นายถนอม  ผิวหอม  ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ  รองหัวหน้า
คณะท างาน 
๑.๓ นางสุดารัตน์  อุทุม   ผอ.รพ.สต.จิกเทิง   คณะท างาน 
         (ประธานเขตพัฒนาสาธารณสุขที่ ๑) 
๑.๔ นางปานรดา  หอมสมบัติ  ผอ.รพ.สต.ส าโรง   คณะท างาน 
                                  (ประธานเขตพัฒนาสาธารณสุขท่ี ๒)     
๑.๕ น.ส.พัชรี  ภธูร    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ คณะท างาน/
เลขานุการ 

 

 มีหน้าที ่  
๑. เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พิจารณาแก้ไขข้อร้องเรียน 
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๒. กรณีท่ีอาจเกี่ยวข้องกับคดี หรืออาจก่อให้เกิดเป็นคดีความได้ ให้แจ้งรายละเอียดเฉพาะ       
ที่ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะสามารถน าไปพิจารณาด าเนินการต่อไปได้ โดยอาจมีการปกปิดข้อความตามค า
ร้องบางส่วนก็ได้  ทั้งนี้ หากส่วนราชการเจ้าของเรื่องประสานขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมให้พิจารณา
เป็นรายกรณีเรื่องร้องเรียนของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นการเฉพาะ 

๒.  คณะท ำงำนระดับหน่ว์บริกำรปฐมภนมิ 
 ๒.๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส าโรง 
       ๒.๑.๑ นางปานรดา  หอมสมบัติ ผอ.รพ.สต.ส าโรง     หัวหน้าคณะท างาน 
       ๒.๑.๒ นางสุวรรณา   เห็นนนท์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ          คณะท างาน 
       ๒.๑.๓ น.ส.ปนิตา   บุญปัญญา จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน       คณะท างาน 
       ๒.๑.๔ น.ส.ภัทรจิตร   ค าน้อย จพ.สาธารณสุขช านาญงา                 เลขานุการ 
 ๒.๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าหว้า 

              ๒.๒.๑  นายมนสิช  สุขุมาลวงศ์ ผอ.รพ.สต.ค าหว้า    หัวหน้าคณะท างาน 
              ๒.๒.๒  น.ส.นาฎนภา  ใจใหญ่      พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ            คณะท างาน 
     ๒.๒.๓  นางไมตรี   สมแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ     คณะท างาน 
              ๒.๒.๔  น.ส.เทวารักษ์   อุ่นวงศ์ จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน          เลขานุการ 

 ๒.๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองกุง 
              ๒.๓.๑  นายบุญมี  เนื้ออ่อน  ผอ.รพ.สต.หนองกุง         หัวหน้าคณะท างาน 
     ๒.๓.๒  น.ส.กัลยาณี  ค าศรี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ           คณะท างาน 
     ๒.๓.๓  นางเกตุเกยูร   นามสง่า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ             คณะท างาน 
              ๒.๓.๔  น.ส.อรุณวิชัย  ศรีวิชัย จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน           เลขานุการ 
     ๒.๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนพันชาด 
               ๒.๔.๑ นางสินธร  สุขุมาลวงศ์  ผอ.รพ.สต.ดอนพันชาด         หัวหน้าคณะท างาน 
              ๒.๔.๒ นางธนิดา  ฤาชากูล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ             คณะท างาน 
              ๒.๔.๓ น.ส.ศิรินันท์  งามฉลวย จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน               เลขานุการ 
     ๒.๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจิกเทิง 
              ๒.๕.๑ นางสุดารัตน์ อุทุม  ผอ.รพ.สต.จิกเทิง               หัวหน้าคณะท างาน 
              ๒.๕.๒ นางจิรฐา    วารสาร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ          คณะท างาน 
              ๒.๕.๓ น.ส.พิชญสุดา  เชิดสกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงาน      เลขานุการ 
     ๒.๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาคาย 
              ๒.๖.๑ นายพุทธินันท์  บุญทา  ผอ.รพ.สต.นาคาย               หัวหน้าคณะท างาน 
              ๒.๖.๒ นายชวิศ  พิมพ์กัน  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ              คณะท างาน  

           ๒.๖.๓ นางสาวลลิตา  มาพงษ ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ     เลขานุการ 
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         ๒.๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าหนามแท่ง 
              ๒.๖.๑ นางอรอุมา  ประสมพันธ์ ผอ.รพ.สต.ค าหนามแท่ง        หัวหน้าคณะท างาน 
              ๒.๖.๒ นางสุนิสา  รตันางกูร  พยาบาลวิชาชีพช านาญงาน           คณะท างาน  

           ๒.๖.๓ น.ส.ชฎารัตน์  ปุระมาปัด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ      เลขานุการ
 มีหน้าที่ 

๑. รับเรื่องราวข้อร้องทุกข์ ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยากหรือ 
ปัญหาอ่ืนใดจากประชาชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ  แล้วท าการประเมิน  วิเคราะห์  ตรวจสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้น 

๒. ในเบื้องต้นให้ถือเป็นความลับของทางราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะ 
รายที่ระบุหลักฐาน  กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน 

๓. รายงาน ชี้แจงข้อเท็จจริงให้คณะท างานระดับอ าเภอทราบ เพ่ือร่วมพิจารณาแก้ไขข้อ 
ร้องเรียน 

๔. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

            ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ไปด้วยความ
เรียบร้อย เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หากมีปัญหาหรือมีข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงาน ให้รายงานให้สาธารณสุขอ าเภอตาลสุมทราบ 
 

             ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ วันที่ ๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

 
 (นายวรวิทย์  สอดศรี) 

                  สาธารณสุขอ าเภอตาลสุม 
       

 


