
       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ จังหวัดขอนแก่น 
ท่ี  ขก ๑๓๓๒/ ๘๐๒                     วันที่   ๑  เดือน  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
เร่ือง    ลงนำมค ำส่ังกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน และ และแบบฟอร์มขอเผยแพร่ ฯ 

เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย 
   

ตำมท่ีกระทรวงสำธำรณสุขได้ก ำหนดตัวช้ีวัดท่ี ๔๔ ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำน

เกณฑ์กำรประเมิน ITA โดยประเมินจำกหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency 

Assessment : EBIT) EB๑ – EB๒๔ และ ในกระบวนกำรพัฒนำงำนตำม EB ๑๐ เรื่อง หน่วยงำนมีแนวปฏิบัติกำร

จัดกำรเรื่องเรื่องร้องเรียน และช่องทำงกำรร้องเรียน นั้น 

ในกำรนี้กลุ่มงำนบริหำร ได้จัดท ำค ำส่ังกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน ตำมเอกสำรท่ีแนบเรียนมำพร้อมนี้           
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ    หำกเห็นชอบโปรดลงนำมในค ำส่ัง และลงนำมในหนังสือแจ้งเวียนโรงพยำบำล

ส่งเสริมสุขภำพต ำบล และลงนำมอนุมัติประกำศฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย ต่อไป 
 

 

    (สำยัน  ภำคโภไคย) 
   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

 
 

ค ำส่ัง สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย 
                              ลงนำมแล้ว อนุมัติและอนุญำตให้เผยแพร่บนเว็บไซด์ 

                    

 

 
   (นำยคเชนทร์  ชำญประเสริฐ) 
    สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย 



 
     ค ำส่ังส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย  

        ท่ี    ๖๕   /  ๒๕๖๔ 
         เรื่อง กระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน 

……………………………………………………………………………. 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย เป็นหน่วยงำนสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดขอนแก่น ส ำนักงำน

ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ท่ีเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ประกอบกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำมปรำมกำรทุจริตระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
ประกอบกับแผนแม่บทกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงสำธำรณสุขระยะ ๕ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มีเป้ำหมำยของกำรพัฒนำประเทศคือกำรปรำบปรำมกำรทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
ประชำชน รวมถึงสร้ำงเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน กำรเข้ำถึงช่องทำงต่ำงๆ เพื่อป้องกันกำรทุจริต  

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย จึงมีค ำส่ังมอบหมำยเกี่ยวกับกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน ดังนี ้
๑. ให้มี ศูนย์รับเรื่องรำวร้องเรียนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย ประจ ำอยู่ ท่ีส ำนักงำน

สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย 
๒. ให ้ พ.จ.ท.สำยัน  ภำคโภไคย ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร เป็นเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำ

ศูนย์รับเรื่องรำวร้องเรียน 
๓. ให้มีคณะกรรมกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน ประกอบไปด้วย 

๓.๑ นำยคเชนทร์  ชำญประเสริฐ  สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย  เป็นประธำนกรรมกำร 
๓.๒ นำยพินิจ  สิมมำลี  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร       กรรมกำร 
๓.๓ นำงพวงเพ็ชร  ทุยบึงฉิม นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร       กรรมกำร 
๓.๔ สำยัน  ภำคโภไคย   ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย     เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

ให้คณะกรรมกำรมีหน้ำท่ีดังต่อไปนี้ 
๑. จัดกำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียน ตอบสนองผู้ร้องเรียนภำยใน ๑๕ วัน 
๒. ใหจั้ดท ำคู่มือจัดกำรเรื่องร้องเรียน  
๓. พัฒนำช่องทำงส่ือสำรกำรร้องเรียนให้เข้ำถึงได้ง่ำย 
๔. พัฒนำระบบกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน 
๕. ติดตำมประเมินผลสรุปรำยงำน รักษำสิทธิ์ผู้ร้องเรียน 

ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

ส่ัง  ณ วันท่ี  ๑  ธันวำคม พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
                                             
 
 

(นำยคเชนทร์  ชำญประเสริฐ) 
สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย 



       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
ท่ี  ขก ๑๓๓๒/ ๘๐๓             วันที่   ๑  เดือน  ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
เร่ือง    ส่งส ำเนำค ำส่ังกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน 

เรียน   ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัด 
   

ตำมท่ีกระทรวงสำธำรณสุขได้ก ำหนดตัวช้ีวัดท่ี ๔๔ ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำน

เกณฑ์กำรประเมิน ITA โดยประเมินจำกหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency 

Assessment : EBIT) EB๑ – EB๒๔ และ ในกระบวนกำรด ำเนินงำนตำม EB ๑๐ เรื่อง หน่วยงำนมีแนวปฏิบัติกำร

จัดกำรเรื่องเรื่องร้องเรียน และช่องทำงกำรร้องเรียน นั้น 

ในกำรนี้ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย จึงขอส่งส ำเนำค ำส่ังฯ ตำมเอกสำรท่ีแนบเรียนมำพร้อมนี้           

จึงเรียนมำเพื่อทรำบและถือปฏิบัติ  
 

           

 
   (นำยคเชนทร์  ชำญประเสริฐ) 
   สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย 

 



  
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย 

แนบท้าย ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแวงน้อย 

พ.ศ. 256๔ 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ช่ือหน่วยงำน : ..ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย.จังหวัดขอนแก่น. 
วัน/เดือน/ปี : ๑  ธันวำคม  ๒๕๖๔ 
หัวข้อ: ..ค ำส่ังกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน 
รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) 
         งำนบริหำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย ได้จัดท ำค ำส่ังกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน 
เพื่อให้คณะกรรมกำรฯได้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงและบุคลำกรท่ีเกี่ยวข้องได้มีแนวทำงปฏิบัติตำมคู่มือฯ 
Linkภำยนอก: ...-........................................................................................................................................... 
หมำยเหตุ: …-……………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 
ผู้รับผิดชอบกำรให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 

 
 

( / ) อนุมัติ           
(   ) ไม่อนุมัติ ระบุเหตุผล........................................ 
................................................................................ 
         

(สำยัน  ภำคโภไคย) (นำยคเชนทร์  ชำญประเสริฐ) 
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอแวงน้อย 

วันท่ี  ๑  เดือน ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔       วันท่ี  ๑  เดือน ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔           
 

 
ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
(นำยอลงกรณ์  ศิลปิกุล) 

ต ำแหน่ง นกัวิชำกำรคอมพวิเตอร ์
วันท่ี..๑ เดือน ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 


