
 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง  อ ำเภอปง  จังหวัดพะเยำ   ๕๖๑40                                         
ที ่  พย 0632/115                                 วันที ่ 11 มีนำคม 2564  
เรื่อง  รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนจัดกำรเรื่องร้องเรียน  รอบท่ี 1 ณ วันที่ 10 มีนำคม 2564 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอปง 

ตำมที่ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง ได้จัดท ำค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง เรื่อง แนว
ทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พ.ศ.256๔ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรไว้ ให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้ และต้องด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนเว็บไซต์ภำครัฐ 
(Government Website Standard) ในปีที่ผ่ำนมำแล้วนั้น 

ในกำรนี้ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป จึงขออนุญำตน ำค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง เรื่อง แนว
ทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พ.ศ.256๔ เผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ     
 
              

                                           
                                                                                          (นายประสาท กันชัย)  

                               นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ        
                                             

      - ทรำบ 
   - ด ำเนินกำร 
            

 
 

    (นำยจีรศักดิ์ แก้วค ำปำ) 
                         นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน 

          สำธำรณสุขอ ำเภอปง 
 
 



รายงานสรุปผล และการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
การด าเนินการตอบสนองเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564  รอบท่ี 1 ณ วันที่ 10  มีนาคม  2564 
 

1. ความเป็นมา 
 ด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง  ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับข้อร้องเรียนและจัดกำรเรื่องร้องเรียน
เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดกำรข้อร้องเรียนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เหมำะสม และมีประสิทธิภำพ คณะ
กรรมกำรฯ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำคู่มือด ำเนินงำนเรื่องร้องเรียนภำยในส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง  เพ่ือใช้เป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนในกำรรับเรื่องร้องเรียน ในเรื่องร้องเรียนทั่วไปเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอปง  เป็นไปด้วยควำมโปร่งใสเป็นธรรมสำมำรถตรวจสอบได้สำมำรถนำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำง
เป็นรูปธรรม โดยพิจำรณำสอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของ พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.
๒๕๔๐ พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศำสตร์ชำติว่ำ
ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ก ำหนดให้ปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสำนึกในกำรรักษำศักดิ์ศรีควำมเป็นข้ำรำชกำรและควำมซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำก
ทุกภำคส่วนในกำรตรวจสอบ เฝ้ำระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ตำมนโยบำยคณะรัฐมนตรีที่
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557 ข้อ 
10 เรื่องกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล รวมถึงมำตรกำรกระทรวงสำธำรณสุข 3 ป. 1 ค. 
(ปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปรำบปรำม เครือข่ำย) 
 

2. ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค 
 ในกำรด ำเนินกำรตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนที่มีต่อส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง  มีปัจจัยในกำร
สนับสนุนและผลักดันในกำรดำเนินกำรตำมคู่มือด ำเนินงำนเรื่องร้องเรียนภำยในส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง  
ดังนี้ 
 1) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  และมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบและติดตำมประเมินผล คู่มือกำรปฏิบัติงำนร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่ำงต่อเนื่องเพ่ือเป็นช่องทำงในกำร
รับเรื่องร้องเรียนกำรปฏิบัติงำนและกำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่  โดยน ำข้อร้องเรียนมำแก้ไข ปรับปรุง เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 
 2) บุคลำกรผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติรำชกำร มีหน้ำที่และควำมจ ำเป็นต้องให้กำรบริกำรและดูแลผู้ป่วย/ประชำชน
ที่มำรับบริกำร รับกำรตรวจรักษำเป็นปริมำณที่ค่อนข้ำงมำก ปัญหำอุปสรรคคือ เวลำในกำรให้ข้อมูลกำรให้บริกำร 
ขั้นตอนกำรรักษำจึงค่อนข้ำงมีจำกัด ประกอบกับหน้ำที่บริกำร ดูแลประชำชนให้ทั่วถึง ครบถ้วน บำงกิจกรรมจึง
ไม่สำมำรถดำเนินกำรในกำรให้ข้อมูลได้ละเอียดเพียงพอ 
 
 
 
 
 
 



 
3. รายงานสรุปผลการด าเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียน รอบท่ี 1  ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564 

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปภำยในส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง  รอบท่ี ๒ ณ วันที่ 
๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓   
 

ล าดับ เรื่อง ปัญหาอุปสรรค การแก้ไขปัญหา ผู้รับผิดชอบ 
1 ร้องเรียนกำรปฏิบัติงำน/กำร

ด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 
4.  ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุง 

  ไม่มี 
 

 

 

                                                                               
 

          (นำยประสำท  กันชัย) 
   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
       ผู้รำยงำน  
 

ทรำบ                
   
        (นำยจีรศักดิ์  แก้วค ำปำ) 

                        นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน 
                                                                                         สำธำรณสุขอ ำเภอปง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานสรุปผล และการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

การด าเนินการตอบสนองเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจ าปีงบประมาณ 2564  รอบท่ี 1 ณ วันที่ 10  มีนาคม  2564 

 
1. ความเป็นมา 

 ด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง  ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับข้อร้องเรียนและจัดกำรเรื่องร้องเรียน
เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดกำรข้อร้องเรียนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เหมำะสม และมีประสิทธิภำพ คณะ
กรรมกำรฯ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำคู่มือด ำเนินงำนเรื่องร้องเรียนภำยในส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง  เพ่ือใช้เป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนในกำรรับเรื่องร้องเรียน ในเรื่องร้องเรียนทั่วไปเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอปง  เป็นไปด้วยควำมโปร่งใสเป็นธรรมสำมำรถตรวจสอบได้สำมำรถนำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำง
เป็นรูปธรรม โดยพิจำรณำสอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของ พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.
๒๕๔๐ พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศำสตร์ชำติว่ำ
ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ก ำหนดให้ปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสำนึกในกำรรักษำศักดิ์ศรีควำมเป็นข้ำรำชกำรและควำมซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำก
ทุกภำคส่วนในกำรตรวจสอบ เฝ้ำระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ตำมนโยบำยคณะรัฐมนตรีที่
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557 ข้อ 
10 เรื่องกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล รวมถึงมำตรกำรกระทรวงสำธำรณสุข 3 ป. 1 ค. 
(ปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปรำบปรำม เครือข่ำย) 
 

2. ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค 
 ในกำรด ำเนินกำรตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนที่มีต่อส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง  มีปัจจัยในกำร
สนับสนุนและผลักดันในกำรดำเนินกำรตำมคู่มือด ำเนินงำนเรื่องร้องเรียนภำยในส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง  
ดังนี้ 
 1) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  และมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบและติดตำมประเมินผล คู่มือกำรปฏิบัติงำนร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่ำงต่อเนื่องเพ่ือเป็นช่องทำงในกำร
รับเรื่องร้องเรียนกำรปฏิบัติงำนและกำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่  โดยน ำข้อร้องเรียนมำแก้ไข ปรับปรุง เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้ ประกอบกับกำรที่บุคลำกรได้รับกำรปลูกฝังค่ำนิยมใน
กำรป้องกันกำรทุจริตตลอดจนมีค่ำนิยมที่ดีในกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จึงไม่มีปัญหำกำรด ำเนินกำรในเรื่อง
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบ 
 2) บุคลำกรผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติรำชกำร มีหน้ำที่และควำมจ ำเป็นต้องให้กำรบริกำรและดูแลผู้ป่วย/ประชำชน
ที่มำรับบริกำร รับกำรตรวจรักษำเป็นปริมำณที่ค่อนข้ำงมำก ปัญหำอุปสรรคคือ เวลำในกำรให้ข้อมูลกำรให้บริกำร 
ขั้นตอนกำรรักษำจึงค่อนข้ำงมีจ ำำกัด ประกอบกับหน้ำที่บริกำร ดูแลประชำชนให้ทั่วถึง ครบถ้วน บำงกิจกรรมจึง
ไม่สำมำรถดำเนินกำรในกำรให้ข้อมูลได้ละเอียดเพียงพอ 
 
 
 



 
 
 
 

3. รายงานสรุปผลการด าเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียน รอบท่ี 1  ณ วันที่ 10 มีนาคม  2564 
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปภำยในส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง  รอบท่ี 1 ณ วันที่ 
10 มีนำคม  2564   
 

ล าดับ เรื่อง ปัญหาอุปสรรค การแก้ไขปัญหา ผู้รับผิดชอบ 
1 ร้องเรียนกำรปฏิบัติงำน/กำร

ด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 
4.  ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุง 

  ไม่มี 
 

 

 

                                                                               
 

          (นำยประสำท  กันชัย) 
   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
       ผู้รำยงำน  
 

ทรำบ                
   
        (นำยจีรศักดิ์  แก้วค ำปำ) 

                        นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน 
                                                                                         สำธำรณสุขอ ำเภอปง 

 


