
                         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ   
ที ่  อจ  ๐133/ 137 วันที่ 26   ธันวาคม  ๒๕6๕ 
เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการบริการ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
  

เรียน  สาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ  
 

   ตามที่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
และแนวทางการการให้บริการ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ  ไปแล้วนั้น 

 

   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ขอรายงานผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการบริการ 
จากศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม 
๒๕๖5 – 31 ธันวาคม ๒๕๖๕) ตามแบบฟอร์มแนบท้ายนี้ 

 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
     เห็นควรอนุญาตให้เผยแพร่รายงานผลการก ากับการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม ๒๕๖5 – 31 ธันวาคม ๒๕๖๕)  ผ่าน
เว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ ต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
     

                                               
 

   (นายจุมพล  พุ่มโพธิ์) 
      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

     

- ทราบ (ตามข้อ ๑) 
- อนุมัติ 

 
 

           
          (นายทศพงศ์ บุญพุฒ) 

           สาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
        26   ธันวาคม  ๒๕6๕ 

 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
สานักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 –31 ธันวาคม 2565) 
 

ความเป็นมา 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 

41 “ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับค าร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค 
ความยุ่งยาก หรือปัญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น 
จะต้องพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไป....” และกระทรวงสาธารณสุข ให้ความส าคัญกับนโยบายการบริหารงาน 
ภาครัฐ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ  
เสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ ไปยังส่วนราชการที่มีอยู่ และความคาดหวังของประชาชนที่มี  
ต่อการดาเนินการตามภารกิจของส่วนราชการผู้ใช้อ านาจฝ่ายบริหาร เพ่ือคลี่คลายปัญหา และบรรเทาเยียวยา 
ความเดือดร้อนของประชาชน ภาครัฐมีหน้าที่ต้องดาเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนให้เป็นไปด้วยความ
เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.
2548 ข้อ 7 (4) (5) ก าหนดให้การตรวจราชการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสดับตรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็นและความ
ต้องการของเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน การแสวงหาข้อเท็จจริง และสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในพ้ืนที่ และตามระเบียบดังกล่าวข้อ 12(4) ให้ผู้ตรวจราชการมีอ านาจหน้าที่ สอบข้อเท็จจริง
สืบสวนหรือสดับรับฟังเหตุการณ์ เมื่อได้รับการร้องเรียนหรือมีเหตุอันสมควร โดยประสานการดาเนินงานกับ
หน่วยงานตรวจสอบอ่ืน ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หรือปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานของ
รัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ ท าหน้าที่บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ขอความ
เป็นธรรมขอความอนุเคราะห์ และข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของ
เจ้าหน้าทีส่าธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด โดยรับเรื่องร้องเรียนจากทุกช่องทาง ผ่านศูนย์
บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ ซึ่งเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกขข์องส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ  

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

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

ปงีบประมาณ ๒๕๖๓  มีเรื่องร้องเรียน ๑ เรื่อง เก่ียวกับพฤติกรรมการให้บริการโดยใช้วาจาที่ผู้รับบริการไม่
พอใจ ผ่านช่องทางการร้องเรียนด้วยตนเองท่ีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ  
ซ่ึงได้ท าการชี้แจ้งกับผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ปัญหาเกิดจากระบบการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการสามารถแก้ไขปัญหาจนได้ข้อยุติเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย 

ปงีบประมาณ ๒๕๖๔ ไม่พบข้อร้องเรียน 



 
ปงีบประมาณ 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 

ปงีบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 –31 ธันวาคม 2565) ไม่พบข้อร้องเรียน 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๕  มีดังต่อไปนี้ 

1.  การคัดกรองประเด็นการร้องเรียน มีความซับซ้อน และต้องพิจารณาอย่างละเอียดมากยิ่งขึ้น เช่น 
กรณี บัตรสนเท่ห์  

2.  ศูนยร์ับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ตั้งอยู่ที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ท าให้การเข้าถึงได้ยาก เรื่องร้องเรียน
บางกรณีอาจด าเนินการ ท าให้เกิดการล่าช้า ซ่ึงอาจมีผลทางด้านกฎหมายตามมา 

 
ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 

๑.  ท าหนังสือแจ้งให้หน่วยงานในกากับทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือสานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี ที่ นร 0105.06/ว 6617 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
กรณีการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชาชน ดังนี้ 

๒.  เพ่ือให้ยุติเรื่องโดยเร็ว และป้องกันการร้องเรียนสู่ช่องทางอ่ืน เมื่อเกิดกรณีร้องเรียนแล้ว 
หน่วยงาน หรือผู้เกี่ยวข้องควรรีบด าเนินการไกล่เกลี่ยเพ่ือเยียวยา ลดความรุนแรงของการ 
ร้องเรียน และเร่งรัดทบทวน ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ทันเวลา เพ่ือยุติเรื่อง 

๓.  ควรมีนโยบายการพัฒนาระบบบริการ เรื่อง service mind ลดขั้นตอนให้บริการรวดเร็วยิ่งขึ้น 
รวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อผู้รับบริการโดยเฉพาะที่ด่านหน้าของ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  

๔.  พัฒนาบุคลากรด้าน วินัย คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบการเงินการคลังและพัสดุของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
๕.  พัฒนาระบบบริการให้ดียิ่งขึ้น (Better Service) ลดระยะเวลารอคอยของผู้มารับบริการ จัดระบบการ

ส่งต่อผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ได้รับการฟ้ืนฟูสภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลทุกแห่ง และผู้มารับบริการได้รับยาในมาตรฐานเดียวกัน 

๖.  ผลักดันนโยบายทีมหมอครอบครัว ให้มีความต่อเนื่องและชัดเจน เพ่ือดูแลผู้ป่วยและครอบครัวให้
ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  

 
 

 
(นายจุมพล  พุ่มโพธิ์) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
26   ธันวาคม  ๒๕6๕ 

 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลขึ้นเวปไซต์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลขึ้นเวปไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน  : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
วัน/เดือน/ปี  :  26   ธันวาคม  ๒๕6๕ 
หัวข้อ         :  สรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
สรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 
                     Link ภายนอก  :  http://www.mueangamnat.com/ 
หมายเหตุ :………………………………………………………………………………………………………........................... 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

(นางสาวขันทอง ค าลอย) 
พนักงานธุรการ 

วันที่.. 26   ธันวาคม  ๒๕6๕ 
 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
  

 
(นายจุมพล  พุ่มโพธิ์) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
26   ธันวาคม  ๒๕6๕ 

ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 (นายทศพงศ์  บุญพุฒ) 

สาธารณสุขอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
26   ธันวาคม  ๒๕6๕ 


