
 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ปีงบฯ 2566 

ของศูนย์รับร้องเรียน ร้องทุกข์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก 
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 

 
1. ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2566 

เดือน จำนวนเรื่องร้องเรียน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
(เรื่อง) 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 
(เรื่อง) 

ยังไม่ดำเนินการ 
(เรื่อง) 

การ
ปฏิบัติงาน
หรือการ
ให้บริการ 

การทุจริต
และ

ประพฤติมิ
ชอบ 

การ
ปฏิบัติงาน
หรือการ
ให้บริการ 

การทุจริต
และ
ประพฤติมิ
ชอบ 

การ
ปฏิบัติงาน
หรือการ
ให้บริการ 

การทุจริต
และ

ประพฤติมิ
ชอบ 

การ
ปฏิบัติงาน
หรือการ
ให้บริการ 

การทุจริต
และ

ประพฤติมิ
ชอบ 

ตุลาคม 2565 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก ไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน  

และได้รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารรับทราบและประกาศผ่านทาง เว็ปไซด์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  
2. รายงานสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขข้อร้องเรียน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 
2.1 ข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 
ลำดับ ข้อร้องเรียนทั่วไป ปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1 ไม่มีข้อร้องเรียน ในปีงบประมาณ 2566 ไม่มี 

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  
  กุดบาก มีปัญหาอุปสรรค   
  เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุข  
  อำเภอกุดบาก ไม่มีข้อ  
  ร้องเรียนในเรื่องทั่วไปที่  
  เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  

 
2.2 เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ลำดับ ข้อร้องเรียนทั่วไป ปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1 ไม่มีข้อร้องเรียน ในปีงบประมาณ 2566 ไม่มี 
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  
  กุดบาก มีปัญหาอุปสรรค   
  เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุข  

  อำเภอกุดบาก ไม่มีข้อ  
  ร้องเรียนในเรื่องร้องเรียน  
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  

 
 
 



รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ปีงบฯ 2566 
ของศูนย์รับร้องเรียน ร้องทุกข์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก 

อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 
 

1. ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2566 
เดือน จำนวนเรื่องร้องเรียน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

(เรื่อง) 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 

(เรื่อง) 
ยังไม่ดำเนินการ 

(เรื่อง) 
การ

ปฏิบัติงาน
หรือการ
ให้บริการ 

การทุจริต
และ

ประพฤติมิ
ชอบ 

การ
ปฏิบัติงาน
หรือการ
ให้บริการ 

การทุจริต
และ
ประพฤติมิ
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การ
ปฏิบัติงาน
หรือการ
ให้บริการ 

การทุจริต
และ
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ชอบ 

การ
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และ
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พฤศจิกายน 
2565 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก ไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน  
และได้รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารรับทราบและประกาศผ่านทาง เว็ปไซด์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  
2. รายงานสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขข้อร้องเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 
2.1 ข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 
ลำดับ ข้อร้องเรียนทั่วไป ปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1 ไม่มีข้อร้องเรียน ในปีงบประมาณ 2566 ไม่มี 

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  
  กุดบาก มีปัญหาอุปสรรค   
  เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุข  
  อำเภอกุดบาก ไม่มีข้อ  
  ร้องเรียนในเรื่องทั่วไปที่  
  เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  

 
2.2 เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ลำดับ ข้อร้องเรียนทั่วไป ปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1 ไม่มีข้อร้องเรียน ในปีงบประมาณ 2566 ไม่มี 
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  
  กุดบาก มีปัญหาอุปสรรค   
  เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุข  

  อำเภอกุดบาก ไม่มีข้อ  
  ร้องเรียนในเรื่องร้องเรียน  
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  

 
 
 



รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ปีงบฯ 2566 
ของศูนย์รับร้องเรียน ร้องทุกข์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก 

อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 
 

1. ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2566 
เดือน จำนวนเรื่องร้องเรียน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

(เรื่อง) 
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ธันวาคม 2565 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก ไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน  

และได้รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารรับทราบและประกาศผ่านทาง เว็ปไซด์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  
2. รายงานสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขข้อร้องเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 
2.1 ข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 
ลำดับ ข้อร้องเรียนทั่วไป ปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1 ไม่มีข้อร้องเรียน ในปีงบประมาณ 2566 ไม่มี 

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  
  กุดบาก มีปัญหาอุปสรรค   
  เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุข  
  อำเภอกุดบาก ไม่มีข้อ  
  ร้องเรียนในเรื่องทั่วไปที่  
  เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  

 
2.2 เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ลำดับ ข้อร้องเรียนทั่วไป ปัญหา / อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1 ไม่มีข้อร้องเรียน ในปีงบประมาณ 2566 ไม่มี 
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  
  กุดบาก มีปัญหาอุปสรรค   
  เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุข  

  อำเภอกุดบาก ไม่มีข้อ  
  ร้องเรียนในเรื่องร้องเรียน  
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  

 
 
 
 
 


