
                         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ   
ที ่  อจ  ๐๗3๒/ 122 วันที่ 31   สิงหาคม  ๒๕6๕ 
เรื่อง รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน 
  

เรียน  สาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ  
 

 ตามที่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น 

 

 ในปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม ๒๕๖๔ – 30 กันยายน ๒๕๖๕) มีเรื่อง
ร้องเรียน ดังนี้  

1. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
2. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมเจ้าหน้าที่และร้องเรียนการบริการ ของเจ้าหน้าที่ จ านวน 

4 ครั้ง  
 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  เนื่องจากผู้ร้องเรียน ร้องเรียนผ่านส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เห็นควรท า
หนังสือรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง ให้กลุ่มกฎหมายส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ เพ่ือแจ้ง
ผู้เรียงเรียนต่อไป และขออนุญาตให้เผยแพร่รายงานสรุปผลการก ากับการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม ๒๕๖๔ – 30 กันยายน 
๒๕๖๕)  ผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ ต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
     

                                               
 

   (นายจุมพล  พุ่มโพธิ์) 
      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

     

- ทราบ  
- อนุมัติ 

 
 

           
          (นายทศพงศ์ บุญพุฒ) 

           สาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
        31  สิงหาคม  25๖๕     

 



 
สรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนการการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 –30 กันยายน 2565) 

 
ความเป็นมา 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
41 “ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับค าร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค 
ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น 
จะต้องพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไป....” และกระทรวงสาธารณสุข ให้ความส าคัญกับนโยบายการบริหารงาน 
ภาครัฐ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ 
เสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ ไปยังส่วนราชการที่มีอยู่ และความคาดหวังของประชาชนที่มี 
ต่อการดาเนินการตามภารกิจของส่วนราชการผู้ใช้อ านาจฝ่ายบริหาร เพ่ือคลี่คลายปัญหา และบรรเทาเยียวยา 
ความเดือดร้อนของประชาชน ภาครัฐมีหน้าที่ต้องดาเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนให้เป็นไปด้วย
ความเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ 
พ.ศ.2548 ข้อ 7 (4) (5) ก าหนดให้การตรวจราชการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสดับตรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็น
และความต้องการของเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน การแสวงหาข้อเท็จจริง และสืบสวนสอบสวนเกี่ยว กับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในพ้ืนที่ และตามระเบียบดังกล่าวข้อ 12(4) ให้ผู้ตรวจราชการมีอ านาจหน้าที่ สอบ
ข้อเท็จจริงสืบสวนหรือสดับรับฟังเหตุการณ์ เมื่อได้รับการร้องเรียนหรือมีเหตุอันสมควร โดยประสานการดา
เนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอ่ืน ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หรือปัญหาอุปสรรคของ
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ ท าหน้าที่บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ขอความ
เป็นธรรมขอความอนุเคราะห์ และข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด โดยรับเรื่องร้องเรียนจากทุกช่องทาง ผ่าน
ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ ซึ่งเป็นศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกขข์องส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ  

 
ผลการด าเนินงานร้องเรียนการการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน ๓ ปีย้อนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  มีดังนี้ 
ผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๓ ปีย้อนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕   
 

ล าดับ ปีงบประมาณ จ านวน (เรื่อง) 
๑ ๒๕๖๓ - 
๒ ๒๕๖๔ - 
๓ ๒๕๖๕ - 

ปี ๒๕๖๓ ถึง ปี 2565  ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

ปัญหาและอุปสรรค 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๕  มีดังต่อไปนี้ 



1.  การคัดกรองประเด็นการร้องเรียน มีความซับซ้อน และต้องพิจารณาอย่างละเอียดมากยิ่งขึ้น 
เช่น 
กรณี บัตรสนเท่ห์  

2.  ศูนยร์ับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ตั้งอยู่ที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ท าให้การเข้าถึงได้ยาก 
เรื่องร้องเรียนบางกรณีอาจด าเนินการ ท าให้เกิดการล่าช้า ซ่ึงอาจมีผลทางด้านกฎหมายตามมา 

ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 

๑.  ท ำหนังสือแจ้งให้หน่วยงำนในกำกับทรำบและถือปฏิบัติ ตำมหนังสือสำนักงำนปลัดสำนัก
นำยกรัฐมนตรี ที่ นร 0105.06/ว 6617 ลงวันที่ 8 สิงหำคม 2559 เรื่อง ข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี
กรณีกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชำชน ดังนี้ 

๒.  เพ่ือให้ยุติเรื่องโดยเร็ว และป้องกันกำรร้องเรียนสู่ช่องทำงอ่ืน เมื่อเกิดกรณีร้องเรียนแล้ว 
หน่วยงำน หรือผู้เกี่ยวข้องควรรีบด ำเนินกำรไกล่เกลี่ยเพ่ือเยียวยำ ลดควำมรุนแรงของกำร 
ร้องเรียน และเร่งรัดทบทวน ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ทันเวลำ เพ่ือยุติเรื่อง 

๓. พัฒนำบุคลำกรด้ำน วินัย คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบกำรเงินกำรคลังและพัสดุของเจ้ำหน้ำที่ทุก
ระดับ 

๔. สร้ำงขวัญกำลังใจ โดยปรับระบบค่ำตอบแทนที่เป็นธรรม จัดสรรต ำแหน่งให้เหมำะสมในแต่ละพ้ืนที่ 
บริกำร มีมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่ได้รับผลกระทบ 

 
 

 
(นายจุมพล  พุ่มโพธิ์) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
31   สิงหาคม  ๒๕6๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
สานักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 –30 กันยายน 2565) 
 

ความเป็นมา 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 

41 “ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับค าร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค 
ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น 
จะต้องพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไป....” และกระทรวงสาธารณสุข ให้ความส าคัญกับนโยบายการบริหารงาน 
ภาครัฐ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ 
เสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ ไปยังส่วนราชการที่มีอยู่ และความคาดหวังของประชาชนที่มี  
ต่อการดาเนินการตามภารกิจของส่วนราชการผู้ใช้อ านาจฝ่ายบริหาร เพ่ือคลี่คลายปัญหา และบรรเทาเยียวยา 
ความเดือดร้อนของประชาชน ภาครัฐมีหน้าที่ต้องดาเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนให้เป็นไปด้วย
ความเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ 
พ.ศ.2548 ข้อ 7 (4) (5) ก าหนดให้การตรวจราชการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสดับตรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็น
และความต้องการของเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน การแสวงหาข้อเท็จจริง และสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในพ้ืนที่ และตามระเบียบดังกล่าวข้อ 12(4) ให้ผู้ตรวจราชการมีอ านาจหน้าที่ สอบ
ข้อเท็จจริงสืบสวนหรือสดับรับฟังเหตุการณ์ เมื่อได้รับการร้องเรียนหรือมีเหตุอันสมควร โดยประสานการดา
เนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอ่ืน ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หรือปัญหาอุปสรรคของ
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ ท าหน้าที่บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ขอความ
เป็นธรรมขอความอนุเคราะห์ และข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด โดยรับเรื่องร้องเรียนจากทุกช่องทาง ผ่าน
ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ ซึ่งเป็นศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกขข์องส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ  

 
ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน ๓ ปีย้อนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  มีดังนี้ 
ผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน ๓ ปีย้อนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕   
 

ล าดับ ปีงบประมาณ จ านวน (เรื่อง) 
๑ ๒๕๖๓ ๑ 
๒ ๒๕๖๔ - 
๓ ๒๕๖๕ 4 

ปี ๒๕๖๓  มีเรื่องร้องเรียน ๑ เรื่อง เกี่ยวกับพฤติกรรมการให้บริการโดยใช้วาจาที่ผู้รับบริการไม่พอใจ ผ่าน
ช่องทางการร้องเรียนด้วยตนเองท่ีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ  ซึ่งได้
ท าการชี้แจ้งกับผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ปัญหาเกิดจากระบบการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
สามารถแก้ไขปัญหาจนได้ข้อยุติเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย 

ผู้ให้บริการที่ถูกร้องเรียนเป็นพยาบาลวิชาชีพ ที่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล 



ปี ๒๕๖๔ ไม่พบข้อร้องเรียน 
ปี ๒๕๖๕ (รอบ 12 เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔-กันยายน ๒๕๖๕) พบข้อร้องเรียนจ านวน 4 เรื่อง ดังนี้ 

1. พฤติกรรมการให้บริการไม่สุภาพ รพ.สต.เหล่าพรวน 
2. พฤติกรรมการปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม จนท.รพ.สต.เหล่าพรวน 
3. พฤติกรรมการให้บริการไม่สุภาพ สอน.ปลาค้าว 
4. พฤติกรรมการให้บริการไม่สุภาพ สอน.ปลาค้าว 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๕  มีดังต่อไปนี้ 
3.  การคัดกรองประเด็นการร้องเรียน มีความซับซ้อน และต้องพิจารณาอย่างละเอียดมากยิ่งขึ้น 

เช่น 
กรณี บัตรสนเท่ห์  

4.  ศูนยร์ับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ตั้งอยู่ที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ท าให้การเข้าถึงได้ยาก 
เรื่องร้องเรียนบางกรณีอาจด าเนินการ ท าให้เกิดการล่าช้า ซ่ึงอาจมีผลทางด้านกฎหมายตามมา 

5.  การแก้ไขปัญหาการร้องเรียน ในแต่ละเขตสุขภาพแตกต่างกันและบางเรื่องเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้อง 
กับกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบหลายหน่วยงานภายในจังหวัด เช่น ศูนย์สันติวิธี กลุ่ม 
ประกันสุขภาพฯ คณะกรรมการไกล่เกลี่ย และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในจังหวัดมีไม่เพียงพอกับ 

 
ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 

๕.  ท ำหนังสือแจ้งให้หน่วยงำนในกำกับทรำบและถือปฏิบัติ ตำมหนังสือสำนักงำนปลัดสำนัก
นำยกรัฐมนตรี ที่ นร 0105.06/ว 6617 ลงวันที่ 8 สิงหำคม 2559 เรื่อง ข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี
กรณีกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชำชน ดังนี้ 

๖.  เพ่ือให้ยุติเรื่องโดยเร็ว และป้องกันกำรร้องเรียนสู่ช่องทำงอ่ืน เมื่อเกิดกรณีร้องเรียนแล้ว 
หน่วยงำน หรือผู้เกี่ยวข้องควรรีบด ำเนินกำรไกล่เกลี่ยเพ่ือเยียวยำ ลดควำมรุนแรงของกำร 
ร้องเรียน และเร่งรัดทบทวน ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ทันเวลำ เพ่ือยุติเรื่อง 

๗.  ควรมีนโยบำยกำรพัฒนำระบบบริกำร เรื่อง service mind ลดขั้นตอนให้บริกำรรวดเร็วยิ่งขึ้น 
รวมถึงกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจต่อผู้รับบริกำรโดยเฉพำะที่ด่ำนหน้ำของ 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล  

๘.  พัฒนำบุคลำกรด้ำน วินัย คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบกำรเงินกำรคลังและพัสดุของเจ้ำหน้ำที่ทุก
ระดับ 

๙.  พัฒนำระบบบริกำรให้ดียิ่งขึ้น (Better Service) ลดระยะเวลำรอคอยของผู้มำรับบริกำร จัดระบบ
กำรส่งต่อผู้ป่วยให้มีประสิทธิภำพ ผู้สูงอำยุ/ผู้พิกำร ได้รับกำรฟื้นฟูสภำพในโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบลทุกแห่ง และผู้มำรับบริกำรได้รับยำในมำตรฐำนเดียวกัน 

๑๐.  ผลักดันนโยบำยทีมหมอครอบครัว ให้มีควำมต่อเนื่องและชัดเจน เพ่ือดูแลผู้ป่วยและครอบครัวให้
ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้ำนรักษำ ส่งเสริม ป้องกัน ฟ้ืนฟูสมรรถภำพ  

๑๑.  สร้ำงขวัญกำลังใจ โดยปรับระบบค่ำตอบแทนที่เป็นธรรม จัดสรรต ำแหน่งให้เหมำะสมในแต่ละพ้ืนที่ 
บริกำร มีมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่ได้รับผลกระทบ 



๑๒.  พัฒนำกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคให้ประชำชนทุกกลุ่มวัย เพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงต่อสุขภำพ
และคุ้มครองผู้บริโภค โดยให้คนไทยทุกภำคส่วน มีโอกำสได้ ร่วมคิด ร่วมนำ ร่วมทำ และร่วม
รับผิดชอบด้วย 

 
 

 
(นายจุมพล  พุ่มโพธิ์) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
31   สิงหาคม  ๒๕6๕ 

 
 

 


