บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา ๕๖๑1๐ โทร 0
54451974
ที่ พย ๐8๓๒/174
วันที่ 21 มีนาคม ๒๕๖5
เรื่อง รายงานสรุปผลการดาเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียน รอบที่ ๑ ณ วันที่ 21 มีนาคม ๒๕๖5
เรียน สาธารณสุขอาเภอเชียงคา
ตามที่ สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการรับข้อร้องเรียนและจัดการ
เรื่องร้องเรียนเพื่อให้การดาเนินการจัดการข้อร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการฯ ได้ดาเนินการจัดทาคู่มือดาเนินงานเรื่องร้องเรียนภายในสานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับเรื่องร้องเรียน ในเรื่องร้องเรียนทั่วไปเพื่อให้การดาเนินงานของสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอเชียงคา เป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรมนั้น
ในการนี้ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จึงขอรายงานผลการดาเนินงานไม่มเี รื่องร้องเรียนทั่วไป และ
ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ และขออนุญาตเผยแพร่ในเว็บไซด์ของหน่วยงานต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายประหยัด สองสีใส)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
- ทราบ / อนุมัติ

(นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่)
สาธารณสุขอาเภอเชียงคา

รายงานสรุปผล และการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
การดาเนินการตอบสนองเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
ประจาปีงบประมาณ 2565 รอบที่ ๑ ณ วันที่ 21 มีนาคม ๒๕๖5
1. ความเป็นมา
ด้วย สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการรับข้อร้องเรียนและจัดการเรื่อง
ร้องเรียนเพื่อให้การดาเนินการจัดการข้อร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ คณะ
กรรมการฯ ได้ดาเนินการจัดทาคู่มือดาเนินงานเรื่องร้องเรียนภายในสานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับเรื่องร้องเรียน ในเรื่องร้องเรียนทั่วไปเพื่อให้การดาเนินงานของสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอเชียงคา เป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) กาหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีที่
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ
10 เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล รวมถึงมาตรการกระทรวงสาธารณสุข 3 ป. 1 ค.
(ปลูกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย)
2. ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนที่มีต่อสานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา มีปัจจัยในการ
สนับสนุนและผลักดันในการดาเนินการตามคู่มือดาเนินงานเรื่องร้องเรียนภายในสานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียง
คา ดังนี้
1) สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และมอบหมายเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบและติดตามประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นช่องทางในการรับ
เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ โดยจะนาข้อร้องเรียนมาแก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผล เป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้
2) บุคลากรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติราชการ มีหน้าที่และความจาเป็นต้องให้การบริการและดูแลผู้ป่วย/ประชาชน
ที่มารับบริการ รับการตรวจรักษาเป็นปริมาณที่ค่อนข้างมาก ปัญหาอุปสรรคคือ เวลาในการให้ข้อมูลการให้บริการ
ขั้นตอนการรักษาจึงค่อนข้างมีจากัด ประกอบกับหน้าที่บริการ ดูแลประชาชนให้ทั่วถึง ครบถ้วน บางกิจกรรมจึงไม่
สามารถดาเนินการในการให้ข้อมูลได้ละเอียดเพียงพอ

3. รายงานสรุปผลการดาเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียน รอบที่ ๑ ณ วันที่ 21 มีนาคม ๒๕๖5
รายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปภายในสานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา
รอบที่ ๑ ณ วันที่ 21 มีนาคม ๒๕๖5
ลาดับ
1

เรื่อง
ร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การ
ดาเนินงานของหน่วยงาน

ปัญหาอุปสรรค
ไม่มี

การแก้ไขปัญหา
ไม่มี

4. ข้อเสนอแนะสาหรับการปรับปรุง
ควรมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนให้ทั่วถึง

(นายประหยัด สองสีใส)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
- ทราบ

(นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่)
สาธารณสุขอาเภอเชียงคา

ผู้รับผิดชอบ
ไม่มี

รายงานสรุปผล และการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
การดาเนินการตอบสนองเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ 2565 รอบที่ ๑ ณ วันที่ 21 มีนาคม ๒๕๖5
1. ความเป็นมา
ด้วย สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการรับข้อร้องเรียนและจัดการเรื่อง
ร้องเรียนเพื่อให้การดาเนินการจัดการข้อร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ คณะ
กรรมการฯ ได้ดาเนินการจัดทาคู่มือดาเนินงานเรื่องร้องเรียนภายในสานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับเรื่องร้องเรียน ในเรื่องร้องเรียนทั่วไปเพื่อให้การดาเนินงานของสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอเชียงคา เป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) กาหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีที่
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ
10 เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล รวมถึงมาตรการกระทรวงสาธารณสุข 3 ป. 1 ค.
(ปลูกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย)
2. ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนที่มีต่อสานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา มีปัจจัยในการ
สนับสนุนและผลักดันในการดาเนินการตามคู่มือดาเนินงานเรื่องร้องเรียนภายในสานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียง
คา ดังนี้
1) สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และมอบหมายเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบและติดตามประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นช่องทางในการรับ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ โดยจะนาข้อร้องเรียนมาแก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผล เป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้
2) บุคลากรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติราชการ มีหน้าที่และความจาเป็นต้องให้การบริการและดูแลผู้ป่วย/ประชาชน
ที่มารับบริการ รับการตรวจรักษาเป็นปริมาณที่ค่อนข้างมาก ปัญหาอุปสรรคคือ เวลาในการให้ข้อมูลการให้บริการ
ขั้นตอนการรักษาจึงค่อนข้างมีจากัด ประกอบกับหน้าที่บริการ ดูแลประชาชนให้ทั่วถึง ครบถ้วน บางกิจกรรมจึงไม่
สามารถดาเนินการในการให้ข้อมูลได้ละเอียดเพียงพอ

3. รายงานสรุปผลการดาเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียน รอบที่ ๑ ณ วันที่ 21 มีนาคม ๒๕๖5
รายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปภายในสานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา
รอบที่ ๑ ณ วันที่ 21 มีนาคม ๒๕๖5
ลาดับ
1

เรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

ปัญหาอุปสรรค
ไม่มี

การแก้ไขปัญหา
ไม่มี

4. ข้อเสนอแนะสาหรับการปรับปรุง
ควรมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนให้ทั่วถึง

(นายประหยัด สองสีใส)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

- ทราบ

(นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่)
สาธารณสุขอาเภอเชียงคา

ผู้รับผิดชอบ
ไม่มี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา
วัน/เดือน/ปี : 21 มีนาคม ๒๕๖5
หัวข้อ : รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานและรายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานและรายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบรอบที่ ๑
ณ วันที่ 21 มีนาคม ๒๕๖5

Link ภายนอก : ไม่มี
หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายประหยัด สองสีใส)
(นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอเชียงคา
วันที่ 21 มีนาคม ๒๕๖5
วันที่ 21 มีนาคม ๒๕๖5
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้น
เผยแพร่

(นายประหยัด สองสีใส)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
วันที่ 21 มีนาคม ๒๕๖5

