บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โทร ๐๕๔๗ 18 193
ที่ นน ๐4๓๒/882
วันที่ 23 ธันวาคม 2563
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เรียน สาธารณสุขอำเภอเวียงสา
เรื่องเดิม
ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา ให้ความสำคัญในการรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียน
จากผู้ รับ บริการ หรือผู้มีส่ วนได้ส่วนเสี ย หรือประชาชน รวมถึงการแจ้งเบาะแส การร้องเรียนเรื่องการทุจริตและ
ประพฤติมิช อบ การร้องเรียนการปฎิบั ติงาน เพื่อยกระดับคุณ ธรรมและความโปร่ง ใสของหน่วยงาน จะส่ งผลให้
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปัว มีความตระหนักและปฎิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ไม่เลือกปฎิบัติต่อ
ผู้รับบริการรายใดรายหนึ่ง ดังนั้นการมีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนต่างๆของหน่วยงานจึงถือเป็นการส่งเสริมความ
โปร่งใสให้หน่วยงานได้อีกวิธีหนึ่ง
ข้อเท็จจริง
ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน
เรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563 ) เกี่ยวกับ
เรื่องร้อ งเรีย นการปฎิบั ติงานหรือการให้ บ ริการของเจ้าหน้ าที่ และ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิช อบ
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1
ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นขอบขอได้โปรด
1.รับทราบผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2563
2.อนุญาตให้นำเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา

(นายทศพร ปริกเพ็ชร)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ความเห็นสาธารณสุขอำเภอเวียงสา
ทราบ/อนุญาต
(นายชุมพล สุทธิ)
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 -30 กันยายน 2563 )
หลักการและเหตุผล
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา ให้ความสำคัญในการรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจาก
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือประชาชน รวมถึงการแจ้งเบาะแส การร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ การร้องเรียนการปฎิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน จะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ ของ
สำนั ก งานสาธารณสุ ข อำเภอเวีย งสา มี ค วามตระหนั ก และปฎิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ างตรงไปตรงมา ไม่ เลื อ กปฎิ บั ติ ต่ อ
ผู้รับบริการรายใดรายหนึ่ง ดังนั้นการมีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนต่างๆของหน่วยงานจึงถือเป็นการส่งเสริมความ
โปร่งใสให้หน่วยงานได้อีกวิธีหนึ่ง
เรื่องร้องเรียนการปฎิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฎิบัติงานของเจ้านห้าที่ที่ไม่เป็นธรรมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ โดย
มีผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นผู้ยื่นเรื่องต่อหน่วยงานโดยตรง รวมถึงผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยื่น
เรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานอื่นและส่งต่อมายังหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินดำเนินการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เรื่องร้ องเรีย นการดำเนิ น งานเกี่ยวกับ กัล ป์การทุ จริตและประพฤติ มิช อบของหน่ วยงาน โดยมีผู้
ร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ าหน้าที่ในหน่วยงาน รวมถึงผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานอื่นและส่งต่อมายังหน่วยงานผู้เข้ารับการประเมินดำเนินการ
การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน
ระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบที่เป็นไป
ตามพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 38 โดยมีการ
กำหนดระยะเวลาในการตอบสนองหรือการแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการปฎิบัติงานหรือ การให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา ได้สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฎิบัติงานหรือการ
ให้ บ ริการของเจ้ าหน้ าที่ และ เรื่องร้องเรีย นการทุจริตและประพฤติมิช อบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1
ตุลาคม 2562 -30 กันยายน 2563 ) ดังนี้
1.เรื่องร้องเรียนการปฎิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ จำนวน - เรื่อง
2.เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จำนวน - เรื่อง
3.เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวน - เรื่อง
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค
เนื่องจากไม่ปรากฏว่ามีการร้องเรียนการปฎิบั ติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่เรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และ การร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปัว จึงขอ
เสนอปัญหาอุปสรรคของการดำเนินการเรื่องร้องเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติครั้งต่อไป ดังนี้
ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร้องเรียนไม่ครบถ้วนทำให้ต้องใช้เวลาในการติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เรื่องร้องเรียนบางเรื่อง ผู้
ร้องเรียน ระบุเพียงชื่อ ไม่ได้ระบุที่อยู่ หรือเบอร์ติดต่อกลับ จึงทำให้ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนค่อนข้างล่าช้า
เนื่องจากหาผู้ร้องเรียนไม่พบ

แนวทางการแก้ไข
1.กำหนดแนวทางในการยุติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ไว้อย่างชัดเจน
2.จั ด ทำแบบรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะ ความต้ อ งการของประชาชนผู้ ม าใช้บ ริการเพื่ อ
ประมวลปัญหา และ นำมาปรับปรุง
3.ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และ ให้ความรู้แก่ประชาชน ให้รู้แนวทาง ขั้นตอน การดำเนินการของ
หน่วยงาน เพื่อให้ปฎิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนด ไม่สร้างความเสียหายความเดือนร้อน หรือ
ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
ลงชื่อ........................................ผู้รายการ
(นายทศพร ปริกเพ็ชร )
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2564
สำหรับหน่วยงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
.วัน/เดือน/ปี : 23 ธันวาคม 2563
.หัวข้อ :EB2 ข้อ 7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฎิบัติงานหรือการให้บริการ
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
๑. สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
.Link ภายนอก : www.sasuksa.com....……………………

.หมายเหตุ :
:

.
.
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายทศพร ปริกเพ็ชร)
(นายชุมพล สุทธิ)
ตำแหน่ง..นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเวียงสา (หัวหน้า)
วันที่......23.....เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
วันที่....23......เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นายทศพร ปริกเพ็ชร)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
วันที.่ ...23......เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

