บันทึกขอความ
สวนราชการ ฝายบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวงจังหวัดนาน โทร. 0-5476- 104
ที่ นน09๓๒./
วันที่ 26 มีนาคม 2561
เรื่อง สรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน สาธารณสุขอําเภอบานหลวง
ตามคําสั่งสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง ที่ 05/2561 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561
เรื่อง มอบหมายงานใหขาราชการ พนักงานราชการ ปฏิบัติราชการ โดยไดมอบหมายใหดําเนินการจัดการเรื่อง
รองเรียน (เอกสารหมายเลข 1) และ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) แบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Based) กําหนดใหหนวยงานเปาหมายที่รับการ
ประเมินจะตองนําสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนเผยแพรลงเว็บไซตเพื่อใหสาธารณชนรับทราบ นั้น
ในการนี้ กลุมงานบริหารทั่วไป ไดสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ
2561 (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 27 มีนาคม 2561) เกี่ยวกับเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการ
ใหบริการของเจาหนาที่ภายในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง และการรองเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จางของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง เนื่องจากไมมีการรองเรียนเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวขางตนทางฝาย
บริหารทั่วๆไป สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออนุญาตนํารายงานนี้
ลงเวปไซต ของหนวยงานสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางจรรยา เชื้อหมอ)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
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เอกสารหมายเลข 1

คําสั่งสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง
ที่
/ ๒๕61
เรื่อง มอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติงานศูนยประสานการแกไขปญหาการรองเรียนของประชาชน
.สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง
เพื่ อใหการดํ าเนิ น งานแกไขปญ หาข อรองเรีย นของประชาชน ของศูน ยป ระสานการ
แกไขปญหาขอรองเรียนของประชาชน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมิ่อวันที่
29 พฤศจิกายน 2548 เปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาศั ย อํ านาจตามความในมาตรา 60(2) แหงพระราชบั ญ ญั ติร ะเบีย บบริห ารราชการ
แผนดิน พ.ศ.2534 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 สาธารณสุขอําเภอบาน
หลวง ไดมอบหมายหนาที่ ใหเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่รับเรื่องรองเรียนและแกไขปญหาของประชาชนประจํา
ศูนยประสานงานการแกไขปญหาขอร องเรียนของประชาชน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง ดังตอไปนี้
๑. นางสาวพิชญา อายุยืน ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ เปนผูรับผิดชอบหลัก
๒. นางสาวพัตราภรณ ณะแกว ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข
เปนผูรับผิดชอบรอง
3. นางจรรยา เชื้อหมอ
ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ เปนผูรับผิดชอบรอง
ทั้งนี้หากบุคคลลําดับที่ 1 ไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหบุคคลลําดับที่ 2 ปฏิบัติหนาที่
แทนและหากบุ ค คลลํ า ดั บ ที่ 2 ไม อ ยู ห รื อไม อาจปฏิ บั ติ ห น าที่ ได ให บุ ค คลลํ าดั บ ที่ 3 ปฏิ บั ติ ห น าที่ แ ทน
ตามลําดับ
มีหนาที่ดังตอไปนี้
1.รับเรื่องรองเรียนของประชาชน และเสนอเรื่องตอสาธารณสุขอําเภอบานหลวงเพื่อพิจารณาสั่งการ
พรอมความเห็น
2.ประสานงานกับผูที่เกี่ยวของกับขอรองเรียนของประชาชน
3.ดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียนของประชาชน
4.ติดตามผลการจัดการขอรองเรียนของประชาชนใหเสร็จสิ้นและเปนที่ยุติภายในระยะเวลาที่กําหนด
5.จัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหเสนอสาธารณสุขอําเภอบานหลวง เปนรายเดือน ทุกวันที่ 5 ของ
เดือนถัดไปและจัดเก็บเรื่อง
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่

๒3 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕61
(นายเกษตร ปะทิ)
สาธารณสุขอําเภอบานหลวง
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สรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน ประจําปงบประมาณ 2561
(ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 27 มีนาคม 2561)

1. เรื่องรองเรียนทั่วไป จํานวน 33 เรื่อง
เรื่องรองเรียน
1. ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535
และที่แกไขเพิ่มเติม
2. ตาม พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 และที่
แกไขเพิ่มเติม
5. ตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
พ.ศ. 2551 และที่แกไขเพิ่มเติม

จํานวน

ผลการดําเนินการ

4

ดําเนินการและแจงผูรองเรียนเรียบรอยแลว

3

- ดําเนินการและแจงผูรองเรียนเรียบรอยแลว
2 เรื่อง
- อยูในระหวางดําเนินการ 1 เรื่อง
- ดําเนินการรายงานผูบริหารและเจาหนาที่
เกี่ยวของเรียบรอยแลว แตยังอยูในขั้นตอน
การดําเนินการ ลงพื้นที่ ตรวจสอบ
ขอรองเรียน

(เรื่อง)

26

2. เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
-ไมมี-

3. ปญหาและอุปสรรค

1. เนื่องจากชองทางการรองเรียนมีหลายชองทาง ทั้งทางโทรศัพท ทางเว็บไซตหนวยงาน ทาง
ไปรษณีย เปนตน บางกรณี การรองเรียนจะมาในรูปแบบของบัตรสนเทห โดยการเขียนดวยลายมือของผู
รองเรียนเอง ซึ่งอานคอนขางยาก อีกทั้งไมมีชื่อที่อยูหรือเบอรโทร เพื่อสอบถามขอมูลเพิ่มเติมหรือแจงผลการ
ดําเนินการ
2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน มีชองทางการรองเรียนผานทางเว็บไซตของหนวยงาน แตยังไมมี
ระบบการตอบกลับผูรองเรียนผานทางเว็บไซต และขอมูลที่ผูรองเรียนระบุไมครบถวน เชน เรื่องรองเรียนบาง
เรื่อง ผูรองเรียน ระบุเพียงชื่อ ไมไดระบุที่อยู หรือเบอรโทรติดตอกลับจึงทําใหการแจงผลการดําเนินการเรื่อง
รองเรียนคอนขางลาชา เนื่องจากหาผูรองเรียนไมพบ

4. แนวทางการแกไข

1. กลุมงานนิติการไดจัดทําแบบฟอรมบันทึกเรื่องรองเรียน และคูมือการรองเรียนของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนาน โดยเผยแพรลงเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อใหสาธารณชนไดรับทราบแนวทางการ
รองเรียนตางๆ
2. การรองเรียนผานทางเว็บไซตของหนวยงาน ในขั้นตอนการบันทึกขอมูล ไดกําหนดขอมูลจําเปน
สําหรับการรองเรียน เชน เบอรโทร และที่อยู ซึ่งบังคับใหตองระบุ เพื่อที่ทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน
จะสามารถติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมหรือแจงผลการดําเนินการได หากไมระบุ ระบบจะไมบันทึกเรื่องรองเรียนให

ดวนที่สุด

