
 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ 
 

เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติ 
ของศูนย์ด ารงธรรมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ  

 

- - - - - - - - - - 
 

อาศัยอ านาจตามค าส่ังค าส่ังส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ ท่ี ๑4 /๒๕๖3  
เรื่อง ต้ังศูนย์ด ารงธรรมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ ลงวันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖3   
เพื่อให้การด าเนินงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์และการแจ้งเบาะแสการทุจริตเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม จึงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน และแนวทางการจัดการ
เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ ดังนี้ 
 

๑.การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์มีข้ันตอนการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
๑.๑ การวิเคราะห์เรื่อง  

(๑) กรณีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ท่ีไม่มีมีลักษณะเป็นบัตรสนเทห์ ไม่มีช่ือสกุลผู้ร้อง  
ไม่มีท่ีอยู่ของผู้ร้องหรือผู้อื่นใดท่ีไม่สามารถติดต่อได้ ไม่ให้รับเรื่องไว้พิจารณา และให้จ าหน่ายเรื่อง
ออกจากสารบบเว้นแต่มีพยานแวดล้อมปรากฏชัดเจน ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแน่นอนให้รับเรื่องไว้
พิจารณา 
  (๒) กรณีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ท่ีมีลักษณะเป็นบัตรสนเทห์ ให้ด าเนินการดังนี้ 
    -สอบถามรายละเอียด ตรวจสอบเบื้องต้นว่าเรื่องดังกล่าวมีกลุ่มงานหรือหน่วยงาน
ใดในสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อประสานเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 
    - หากวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์แล้ว ไม่ทราบแน่ชัดว่าอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกลุ่มงานหรือหน่วยงานใดในสังกัด ให้เสนอผู้อ านวยการศูนย์ด ารงธรรมส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอโคกศรีสุพรรณ วินิจฉัยส่ังการ  
    - กรณีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ มีหน่วยงานรับผิดชอบหลายหน่วยงานให้ประสาน
ทุกหน่วยงานด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๑.๒ การประสานกลุ่มงาน/หน่วยงานในสังกัด หรือส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
   (๑) ให้โทรศัพท์และหรือ Line ประสานเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบมารับเรื่องทันที แล้ว
บันทึกในทะเบียนท่ีจัดไว้ โดยก าหนดให้รายงานผลภายใน ๗ วันท าการและให้บันทึกช่ือ สกุล และ 

/เบอร์โทร… 
เบอร์โทรศัพท์ผู้มารับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ไว้ 
  (๒) ส่งข้อมูลข้อร้องเรียนร้องทุกข์ตามข้อ ๑.๒(๑) ให้หัวหน้ากลุ่มงาน/หน่วยงานใน
สังกัด หรือส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ทางระบบ Line หรือโทรสาร(FAX) หรือโทรศัพท์ประสานโดยตรง
พร้อมท้ังแจ้งระยะเวลาก าหนดรายงานผลภายใน ๗ วันท าการ 
  (๓) กรณีร้องเรียนร้องทุกข์ในพื้นท่ีระดับต าบล และไม่สามารถเดินทางมารับเรื่อง
หรือช้ีแจงได้ในทันทีให้ใช้การส่ือสารทางส่ือสังคม(Social media) ส่งข้อมูลตรงถึงหัวหน้าหน่วยงาน
ในสังกัดหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง แล้วจึงส่งเอกสารแจ้งตามระบบปกติ และให้รายงานผลการ



ด าเนินงานให้ทราบทางส่ือสังคม(Social media)ภายใน ๗ วันท าการ และแจ้งเอกสารตามปกติใน
ภายหลังภายใน ๗ วันท าการ 
 ๒.รายงานผลการด าเนินการ มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
  (๑) เมื่อกลุ่มงานหรือหน่วยงานในสังกัดได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากศูนย์ด ารง
ธรรมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ ผ่านทางระบบ Line หรือช่องทางอื่นใดให้รายงาน
ผลการด าเนินงานให้ศูนย์ด ารงธรรมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ ทราบผ่านทางระบบ 
Line หรือช่องทางอื่น หรือประสานเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๒๗๘-๔๐๒๕ 
ภายใน ๗ วันท าการ โดยต้องมีข้อมูลสาระส าคัญได้แก่ มูลเหตุของปัญหา การแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น 
แนวทางวิธีแก้ไขปัญหา ผลการช้ีแจงให้ผู้ร้องทราบ ข้อเสนอแนะ  
  (๒) การเสนอหรือรายงานเอกสาร ให้หน่วยงานท่ีได้รับเรื่องจากศูนย์ด ารงธรรม
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ สรุปสาระส าคัญคือ มูลเหตุของปัญหา การแก้ไขปัญหา
เบ้ืองต้น แนวทางวิธีแก้ไขปัญหา ผลการช้ีแจงให้ผู้ร้องทราบ ข้อเสนอแนะ แจ้งศูนย์ด ารงธรรม
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ ภายใน ๗ วันท าการนับแต่วันท่ีได้รับเรื่อง 
  (๓) เมื่อผู้อ านวยการศูนย์ด ารงธรรมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ 
พิจารณาตามข้อ๒(๒) แล้วมีความเห็นส่ังการประการใดให้ส าเนาเรื่องดังกล่าวส่งศูนย์ด ารงธรรม
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภายใน ๒ วันท าการ 
  (๔) ให้เจ้าหน้าท่ีศูนย์ด ารงธรรมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ รายงาน
ผลการด าเนินงานให้สาธารณสุขอ าเภอเมืองสกลนคร ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ และสรุปผลการ
ปฏิบัติงานประจ าเดือนทราบทุกเดือนหรือตามท่ีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ ได้ส่ังการ 
  (๕) ให้รายงานผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทราบภายใน ๑๐ วันท าการ 

๓.หากกลุ่มงานหรือหน่วยงานในสังกัดไม่รายงานผลการด าเนินการโดยไม่แจ้งปัญหา/
อุปสรรค/ขอขยายระยะเวลาให้ศูนย์ด ารงธรรมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ ด าเนินการ
ดังนี ้
  (๑) แจ้งเตือนครั้งท่ี ๑ ผ่านทางระบบ Line ถึงหัวหน้ากลุ่มงานหรือหน่วยงานใน
สังกัดโดยก าหนดให้รายงานผลภายใน ๕ วันท าการ แล้วแจ้งเป็นหนังสือตามปกติ  

         /(๒) หาก.... 
  (๒) หากยังไม่ได้รับรายงานให้แจ้งเตือนครั้งท่ี ๒ ผ่านทางระบบ Line ถึงหัวหน้า
กลุ่มงานหรือหน่วยงานในสังกัดโดยก าหนดให้รายงานผลภายใน ๓ วันท าการ แล้วแจ้งเป็นหนังสือ
ตามปกติ 
  (๓) หากยังไม่ได้รับรายงานศูนย์ด ารงธรรมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกศรี
สุพรรณ จะรายงานสาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ พิจารณาสังการต่อไป 
 ๔.ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และแจ้งเบาะแสการทุจริต 
  ศูนย์ด ารงธรรมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ จัดให้มีช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ท่ีประชาชนเข้าถึงง่ายได้ดังนี้  
  (๑) การร้องเรียนร้องทุกข์ท่ีศูนย์ด ารงธรรมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกศรี
สุพรรณ ต้ังอยู่ท่ีกลุ่มงานบริหาร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ  



  (๒) การร้องเรียนร้องทุกข์ทางจดหมายโดยส่งถึงสาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ 
หรือผู้อ านวยการศูนย์ด ารงธรรมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ ๑๕ ถนนศูนย์ราชการ 
ต าบลโคกศรีสุพรรณ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47180  
  (๓) การร้องเรียนร้องทุกข์ทาง Website ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกศรี
สุพรรณ ท่ี http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_koksri แล้ว
คลิกไปท่ี“ห้องร้องเรียน-ร้องทุกข์” 
  (๔) การร้องเรียนร้องทุกข์ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๗๖-๖๐๖๖ หรือหมายเลข
๐-๙๐๒๓๗-๗๓๙๑  
  ๕.การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในสังกัด ให้ถือปฏิบัติหรือปรับใช้ตามแนวทาง
ตามประกาศนี้ 
                            ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๓๐      ตุลาคม    ๒๕๖๓ 
 

                                                       
     (นายภุชพงศ์  สุพัฒนกุล) 
               สาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ 
 
 
 
 
 

“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพ่ือสกลนคร” 

http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_koksri

