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(นายขวัญชัย  พรหมฤทธิ์) 
สาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 

 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์  โทร.  0 5548 6045 . 
ที่  อต  ๐832/๒๖๒                       วันที่      ๒๘   มีนาคม  256๕                
เรื่อง  ขอรายงานสรุปการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 

เรียน  สาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก   

      ด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนโคก จะเตรียมหลักฐำนเชิงประจักษ์เพ่ือใช้ในกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( ITA)  ประจ ำปี ๒๕๖๕                          
ซึ่งใน MOIT ๑๑  หน่วยงำนมีแนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน  และช่องทำงกำรร้องเรียน   

      ในกำรนี้ งำนบริหำรทั่วไป  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนโคก  ขอรายงานสรุปการ
ด าเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน (เดือน 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ รายละเอียดตามหนังสือแนบท้ายฉบับนี้  

      จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำอนุญำตต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



สรุปการด าเนินงานเร่ืองร้องเรียน รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป  (รอบ 6 เดือน) 

สถิติการใช้บริการร้องเรียนของประชาชนในเรื่องร้องเรียนทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.256๕                        
(ไตรมาสที่  1-2) จ าแนกตามช่องทางที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคกก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
 1. ร้องเรียนด้วยตนเอง  ปีงบประมาณ  พ.ศ.256๕ (รอบ 6 เดือน) ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคกในเรื่องทั่วไป 
 2. กล่องรับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ (รอบ 6 เดือน) ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคกในเรื่องทั่วไป 
          3. โทรศัพท์/โทรสาร 055-486045 ปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ (รอบ 6 เดือน) ไม่มีบุคคลใด
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคกในเรื่องทั่วไป 
          4. Website สสอ.บ้านโคก (https://www.hosthai.com/00579/) ปีงบประมาณ  พ.ศ.256๕                
(รอบ 6 เดือน)  ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคกในเรื่องทั่วไป 

สรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (รอบ 6 เดือน) 

สถิติการใช้บริการร้องเรียนของประชาชนในเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ                    
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.256๕ (รอบ 6 เดือน) จ าแนกตามช่องทางที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก
ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
 1. ร้องเรียนด้วยตนเอง  ปีงบประมาณ  พ.ศ.25๕ (รอบ 6 เดือน) ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคกในเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2. กล่องรับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ (รอบ 6 เดือน) ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคกในเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
          3. โทรศัพท์/โทรสาร 055-486045 ปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ (รอบ 6 เดือน) ไม่มีบุคคลใด
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคกในเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
          4. Website สสอ.บ้านโคก (https://www.hosthai.com/00579/) ปีงบประมาณ  พ.ศ.256๕                
(รอบ 6 เดือน)  ไม่มีบุคคลใดร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคกในเรื่องการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

ปัญหาและอุปสรรค 
เนื่องจากไม่ปรากฏว่ามีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก ทั้งใน

เรื่องท่ัวไปและเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบจึงขอเสนอปัญหาเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติครั้งต่อไป 
ดังนี้ 

1. ประชาชนมีความตื่นตัวในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่น้อย 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มีข้อจ ากัด 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. จัดท าแบบรับฟังความคิดเป็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการของประชาชนผู้มาใช้บริการ เพ่ือ

น ามาประมวลและปรับปรุงแก้ไขงานบริการ 
2. จัดเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการให้ค าแนะน าขั้นตอนการให้บริการ 
3.  กรณีหากเกิดมีเรื่องร้องเรียน ควรให้มีการติดตามสอบถามในภายหลัง เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน  ทั้งยังเป็นการแสดงถึงความใส่ใจในปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิคส์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
ชื่อหน่วยงาน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนโคก    อ ำเภอบ้ำนโคก   จังหวัดอุตรดิตถ์ 
วัน/เดือน/ปี  :    ๒๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
หัวข้อ  :  ขอรายงานสรุปการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
ขอรายงานสรุปการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

Linkภายนอก  :  https://www.hosthai.com/00579/ เว็บไซต์ส ำนักสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนโคก 
                       

หมายเหตุ  :  - 
                   ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล                                   ผู้อนุมัติรับรอง  

                 
 
                (นำงวิสุตรำวดี  ทองน่วม)                              (นำยขวัญชัย  พรหมฤทธิ์) 
             นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                       สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนโคก 
              วันที่ ๒๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕                      วันที่ ๒๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕                                                                           

                                              ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

                                                    
          (นำงสำวกัลญำรัตน์  แช่มช้อย) 

                                                       นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
                                                  วันที่ ๒๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕                    

 


